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Seznam zkratek
AUC – plocha pod křivkou (area under the curve)
CEA – karcinoembryonální antigen (carcinoembryonic antigen)
CA15-3 – antigen karcinomu prsu (carcinoma antigen 15-3)
IHC – imunohistochemie (immunohistochemistry)
FISH – fluorescenční in situ hybridizace (fluorescence in situ hybridisation)
DCIS – duktální karcinom in situ (ductal carcinoma in situ)
LCIS – lobulární karcinom in situ (lobular carcinoma in situ)
TNM – klasifikace nádorového onemocnění (tumor nodus metastasis)
IMRT – radioterapie s modulovanou intenzitou (intensity modulated radiation therapy)
AC – adriamycin cyclophosphamide (chemoterapeutické schéma)
AS – ateroskleróza (atherosclerosis)
ICHS – ischemická choroba srdeční
LDL – nízkodenzitní lipoprotein (low density lipoprotein)
HDL – vysokodenzitní lipoprotein (high density lipoprotein)
VLDL – velmi nízkodenzitní lipoprotein (very low density lipoprotein)
TNFα – faktor nádorové nekrózy (tumor necrosis factor alfa)
IL-6 – interleukin 6
cIMT – tloušťka intimy-médie karotid (carotid intima-media thickness)
LP – lipoprotein
HLP – hyperlipoproteinémie
Lp-a – lipoprotein A
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CRP – c-reaktivní protein
Hcy – homocystein
5-FU – 5-fluorouracil
NAG – N-acetyl-D-glukosamidáza (N-acetyl-D-glucosamidase)
GTP – guanosin trifosfát (guanosin triphosphate)
HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high performance liquid chromatography)
RIA – radioimunoanalýza (radioimmunoassay)
VEGF - vaskulární entoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor)
AIC – antracyklíny indukovaná kardiotoxicita (antracycline induced cardiotoxicity)
TIC – trastuzumabem indukovaná kardiotoxicita (trastuzumab induced cardiotoxicity)
NYHA – New York Heart Association (klasifikace srdečního selhání)
CT – počítačová tomografie (computer tomography)
SPECT – jednofotonová emisní výpočetní tomografie (single photon emission computed
tomography)
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1. Obecný úvod
Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným novotvarem u žen
(ÚZIS ČR, Aktuální informace č.2/2012). Vzhledem k zlepšující se informovanosti žen o
nutnosti preventivního samovyšetřování prsů a mamologického screeningu roste počet
včasných záchytů karcinomu a tím se zvyšuje procento vyléčených žen. Dle screeningového
programu v České republice je vyšetření u žen od 45 let hrazeno pojišťovnou jednou za 2
roky. U žen s pozitivní rodinnou anamnézou, u žen léčených hormonální substituční terapií a
u žlázy typu Tabar IV a V se doporučuje kontrolní vyšetření za rok, event. jako samoplátce
Ke karcinomu prsu nelze přistupovat dle jednoho vzoru, ale je třeba zvažovat jeho rozsah
v době diagnózy, jeho histologickou charakteristiku (včetně imunohistologie) a samozřejmě
věk a komorbidity nemocné. Proto je třeba individuální přístup k léčbě. Je možné využít léčbu
cytostatickou, hormonální, cílenou biologickou či léčbu zářením. Základem je samozřejmě
radikální operační řešení. Podle načasování nechirurgické části nazýváme tuto léčbu jako
předoperační (neoadjuvantní) a pooperační (adjuvantní). V případě, že radikální léčba není
možná, je možné zahájit paliativní péči. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu
života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí chorobou v pokročilém nebo
v terminální stádiu.
Každá z modalit má své nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit další život nemocné. V této
práci jsme se zaměřili na ovlivnění aterosklerózy jako nejčastější příčiny úmrtí ve vyspělých
zemích. U nemocných s hormonálně dependentním karcinomem záměrně vyvoláváme
předčasnou menopauzu jednak reversibilní v podobě agonisty gonadotropin uvolňujícího
hormonu (GnRH) či ireversibilní v podobě ozáření vaječníků či chirurgické ovariektomie. Jak
je známo ženské pohlavní hormony mají příznivý vliv na metabolismus lipidů a tedy antiaterogenní účinek. Jejich předčasnou blokádou nemocné vystavujeme vyššímu riziku progrese
6

aterosklerózy a jejích komplikací v podobě cévní mozkové příhody, infarktu myokardu a
dalších. Kromě hormonálních změn jsme v úvahu brali změny po chemoterapii. Jedním ze
základních cytostatik používaných u karcinomu prsu je doxorubicin/epirubicin ze skupiny
antracyklinů. Tyto látky jsou vysoce kardiotoxické (Geisberg et al. 2010). U HER-2
pozitivních

pacientek

je

standartně

využívána

cílená

terapie

trastuzumabem

jak

v neoadjuvantním, adjuvantním tak i paliativním režimu. I tato látka má nepříznivý vliv na
srdce (Cardinaleet al. 2010). Vedle léčby systémové jsme v naší práci hodnotili i vliv
radioterapie, vzhledem k možným postiradiačním změnám na kardiovaskulárním systému,
které jsou popsány v literatuře (Dorresteijn et al. 2005).
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2. Cíl disertační práce

Onemocnění srdce a cév a nádorová onemocnění patří mezi dvě nejčastější příčiny
úmrtí ve vyspělých zemích světa ( Ng et al. 2006). Obě skupiny onemocnění mají celou řadu
společných rizikových faktorů (věk, kouření cigaret, vysoký příjem tuků, minimální fyzická
aktivita a s tím spojená obezita a další), aktivují imunitní systém (Wachter et al. 1989) a při
zkoumání ischemického syndromu (jedna z příčin tohoto syndromu je právě ateroskleróza)
byly objeveny i některé společné molekulární dráhy (Pehrsson et al. 2005).
Vzhledem k pokroku v terapii nádorových onemocnění se nemocní stále častěji
dožívají komplikací aterosklerózy, ale je rovněž velmi pravděpodobné, že komplexní
onkologická léčba přispívá k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy. Cílem této práce bylo
ozřejmit vliv karcinomu prsu a onkologické terapie tohoto onemocnění na aterosklerózu a s ní
spojené komplikace.
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3. Literární přehled
3.1 Karcinom prsu
3.1.1 Obecné informace

Epidemiologie
Karcinom prsu je po nemelanomových kožních nádorech nejčastějším zhoubným
novotvarem u žen a je druhou nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění (po
karcinomu plic). V roce 2009 bylo zjištěno 5 975 případů, což v přepočtu na 100 tisíc žen
představovalo 111,9 případů a zároveň téměř 16 % ze všech hlášených zhoubných nádorů u
žen. Míra incidence karcinomů prsu v posledních dvou letech mírně poklesla a klesla i
standardizovaná míra úmrtnosti (ÚZIS ČR, Aktuální informace č.2/2012).
Mortalita tohoto typu nádoru dlouhodobě stagnuje resp. mírně klesá, což je známka
zlepšování úspěšnosti léčby, především díky vyššímu záchytu nádorů v časných klinických
stádiích.
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Nejvyšší incidence je u žen ve věkové skupině 65-69 let (12,5%). Vysoká incidence
nádorů prsu je pozorována ve všech vyspělých zemích světa. Na prvním místě v incidenci
karcinomu prsu jsou Spojené Státy Americké. Česká republika je na 30. místě ve světovém
měřítku (www.svod.cz)

Etiologie
Etiologie karcinomu prsu není ve většině případů zřejmá. Karcinogenní účinky se
přisuzují zejména ženským pohlavním hormonům - estrogenům. Estrogeny indukují zvýšenou
expresi některých růstových faktorů a patrně i onkogenů (Chan et al 2012). Mezi rizikové
faktory patří vyšší věk, časné menarche, pozdní menopauza, první těhotenství ve vyšším
věku, dlouhodobá hormonální substituce, ozáření prsu, obezita, zvýšený příjem tuků,
nedostatek fyzické aktivity a další (Macci et al 2011)..
Neméně významným rizikovým faktorem je pozitivní rodinná anamnéza. Karcinom
prsu bývá často spojen s mutacemi v genech BRCA1 či BRCA2. U nemocných s pozitivní
rodinnou anamnézou je proto třeba zajistit genetické vyšetření k vyloučení mutace BRCA1,2
a v případě přítomnosti mutace zahájit sledování dle protokolu. Mutace v genu BRCA1 se
nachází u jedné nemocné ze 300, u genu BRCA2 u jedné nemocné z 800 (Whittemore et al.
1997).

Onemocnění u nemocných s rodinnou anamnézou karcinomu vaječníku a prsu

v ranném věku je až v 90 % spojeno s mutacemi v genech BRCA1,2 (Ford et al. 1998). Jedná
se o autosomálně dominantní typ dědičnosti. Oba geny obsahují informaci pro tvorbu
proteinu, který se podílí na supresi růstu tumoru. Riziko onemocnění nádorem prsu je u
přenašeček mutovaného genu značně vysoké. Přenašeči muži jsou naopak více ohroženi
vznikem karcinomu prostaty (Liede et al. 2004) nebo kolorekta. Hereditární karcinom prsu
má poněkud odlišné biologické chování. Vyskytuje se často bilaterálně a často vzniká u žen
mladších 35 let. Také některé histo-patologické rysy nádorů jsou typické pro BRCA1 či
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BRCA2. Karcinomy s mutací BRCA1 bývají hormonálně independentní, HER-2 negativní
(tzv. triple negativní) (Wang et al. 2012)..

3.1.2 Diagnostika

V diagnostice karcinomu prsu se používá komplexní vyšetření, které vedle anamnézy
a klinického vyšetření zahrnuje i laboratorní vyšetření a zobrazovací metody. V anamnéze by
neměla chybět rodinná anmnéza, zda se karcinom prsu či ovária nevyskytoval u jiných žen
téže rodiny. Osobní anamnéza by měla standardně zahrnovat další onemocnění, se kterými se
žena léčí včetně medikace, operace, které podstoupila. Velmi důležitá je rovněž
gynekologická anamnéza (délka menstruace, event. gynekologické operace, parita). Klinické
vyšetření by mělo popsat celé tělo nikoliv jen postiženou část, mělo by rovněž popsat celkový
stav nemocné. Používá se buď Performance Status (PS 0-4) nebo Karnofského skóre (KPS 0100%). Posouzení celkového stavu je nezbytností před zahájením terapie.
Vstupní laboratorní vyšetření standartně zahrnuje krevní obraz, z biochemického
souboru bychom měli zkontrolovat kromě minerálů, funkci ledvin, jaterní enzymy, lipidy,
koagulační parametry. Neměly by rovněž chybět hladiny pohlavních hormonů (E2, FSH, LH).
Většina těchto parametrů slouží spíše k zhodnocení celkového stavu nemocné a jejich
předpokladů zvládnutí terapie. Neměly bychom je brát na lehkou váhu a např. u dyslipidemie
zahájit léčbu a ženu více sledovat i z pohledu vyššího rizika kardiovaskulárních problémů.
Z krve rovněž vyšetřujeme tzv. onkomarkery. Karcinoembryonální antigen (CEA) což je
onkofetální protein s pravděpodobnou rolí v procesu buněčné adheze. Dalším sledovaným
onkomarkerem u této diagnózy je tzv. CA15-3. Jedná se o glykoprotein, který je produkován
především karcinomy mammy. Hladina onkomarkerů se nepoužívá k přímé diagnostice
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karcinomu, ale sleduje se jejich dynamika v průběhu terapie a následně lze díky
onkomarkerům včasně diagnostikovat recidivu či diseminaci onemocnění.
Ze zobrazovacích vyšetření se používá bilaterální mamografické vyšetření, ultrazvuk
prsů, event. magnetická rezonance (např. u lobulárních karcinomů). Nevýhodou magnetické
rezonance jsou časté falešně pozitivní výsledky, proto ji indikujeme individuálně. Většinou již
při mamografii s nálezem ložiska radiolog provede biopsii k histologické verifikaci. V rámci
patologického vyšetření je v současné době nezbytné

imunohistochemické vyšetření

receptorů (hormonálních a HER-2). V případě nejasného výsledku HER-2 receptoru je třeba
provézt verifikaci vyšetření pomocí amplifikace genu HER-2 neu receptoru s využitím
fluorescenční in situ hybridizace (FISH).
V případě pozitivní rodinné anamnézy či při karcinomu u nemocných mladších 35 let
je doporučeno genetické vyšetření. K ozřejmění rozsahu onemocnění (stagingu) je dále
prováděn ultrazvuk břicha, rentgen hrudníku a scintigrafie skeletu.

Histopatologie
Karcinom prsu nejčastěji vzniká z terminálních lalůčků prsní žlázy a z jejich vývodů.
Proliferační abnormality tedy vycházejí z duktálního nebo lobulárního epitelu a existuje celé
spektrum těchto abnormalit od prosté hyperplazie, přes atypickou hyperplazii, karcinom in
situ až k invazivnímu karcinomu. U invazivních karcinomů se v 85-90% jedná o duktální typ
(NCCN verze 1.2012).
Nezbytnou součastí vyšetření vzorku je imunohistochemické (IHC) stanovení hormonálních
receptorů a receptorů HER-2/neu. U hraničních hodnot HER-2/neu se využívá metody FISH
(fluorescenční in situ hybridizace) k určení počtu kopii genu HER-2. Hormonální receptory i
receptory HER-2/neu patří mezi velmi důležité prognostické faktory. (Szoke et al. 2012)
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1) Karcinom „in situ“
- Duktální karcinom „in situ“ (DCIS) vychází z epitelových buněk duktálního systému a
neproniká bazální membránou do periduktálního stromatu. Existuje ve více histologických
variantách. Tzv. komedonový karcinom patří mezi málo diferencované formy a často přechází
v infiltrativní formu duktálního karcinomu. Tyto nádory jsou častější u žen po menopauze a
často recidivují. Pagetův karcinom bradavky je zvláštní formou duktálního karcinomu „in
situ“, kde buňky invadují epidermis areoly.

-

Lobulární karcinom „in situ“ (LCIS) vychází z epitelových buněk mamárních lobulů.
Často bývá multicentrický a v 10-20% i v kontralaterálním prsu. LCIS je častější u
žen před menopauzou. Jedná se vlastně o prekancerozu. (NCCN verze 1.2012).

2) Invazivní formy karcinomu dělíme na
- mikroinvazivní – proniká bazální membránou nejvýše do vzdálenosti 2mm
- invazivní lobulární karcinom

–

často multicentrický, v 30% bilaterální. Často metastazuje

na serózní membrány, meningy, do ovaria a do retroperitonea.
- invazivní duktální karcinom – nejčastější typ. Je spojen s aktivní fibrózou, což vede
k palpační tuhosti až kamenné (skirhotická forma). Metastazuje hlavně do kostí, jater, plic.
Zvláštní klinickou jednotkou je inflamatorní (erysipeloidní) karcinom- nejagresivnější
forma karcinomu prsu. Infiltrace celého prsu, difuzní erytém, otok, indurace kůže (vzhled
pomerančové kůry – peau d´orange). Typické je rychlé a časté metastazování (lymfatické
uzliny až v 55-85%) , často bilaterální postižení. Histologicky se jedná o špatně diferencované
duktální karcinomy, hormonálně negativní, často bývá přítomná zvýšená exprese HER-2/neu
(Singletary et al 2008)
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Šíření nádoru může být jednak lymfogenní cestou s postižením regionálních lymfatických
uzlin (axilární, mamární) nebo hematogenní cestou, kdy bývá postižení kostí, plic, pleury,
jater, ovaria, kůže či mozku.

3.1.3 TNM klasifikace

Stanovení stupně rozsahu karcinomu prsu, podobně jako u ostatních solidních malignit,
vychází z UICC (Inernational Union Against Cancer) TNM klasifikace zhoubných novotvarů
(sedmé vydání, rok 2009, česká verze 2011):

T – primární nádor
TX

primární nádor nelze hodnotit

T0

bez známek primárního nádoru

Tis

karcinom in situ
Tis (DCIS) duktální karcinom in situ
Tis (LCIS) lobulární karcinom in situ
Tis (Paget) Pagetova choroba bradavky bez spojení s invazivním karcinomem a/nebo
s karcinomem in situ (DCIS a/nebo LCIS) nacházejícím se v prsním parenchymu.
Karcinomy prsního parenchymu spojené s Pagetovou chorobou jsou klasifikovány na
základě velikosti a vlastností onemocnění prsního parenchymu, i když přítomnost
Pagetovy choroby by měla být uvedena.

T1

nádor 2 cm nebo méně v největším rozměru
T1mic mikroinvaze 0,1 cm nebo méně v největším rozměru

Poznámka: Mikroinvaze představuje šíření nádorových buněk přes bazální membránu do
okolních tkání s ložiskem ne větším než 0,1 cm v největším rozměru. Je-li více ložisek
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mikroinvaze, použije se ke klasifikaci pouze velikost největšího ložiska mikroinvaze. (Součet
všech jednotlivých ložisek se neužívá). Přítomnost více ložisek mikroinvaze by měla být
zaznamenána, stejně jak je to u vícečetných větších invazivních karcinomů.
T1a větší než 0,1 cm, ne však více než 0,5 cm v největším rozměru
T1b větší než 0,5 cm, ne však více než 1 cm v největším rozměru
T1c větší než 1 cm, ne však více než 2 cm v největším rozměru
T2

nádor větší než 2 cm, ne však více než 5 cm největším rozměru

T3

nádor větší než 5 cm v největším rozměru

T4

nádor jakékoliv velikosti s přímým šířením do stěny hrudní a/nebo do kůže (ulcerace
nebo kožní uzly)

Poznámka: Šíření pouze do dermis se jako T4 nehodnotí. Hrudní stěna zahrnuje žebra,
interkostální svaly a musculus serratus anterior, ne však m. pectoralis.
T4a šíření do stěny hrudní (nezahrnuje invazi pouze do m.pectoralis)
T4b stejnostranné ulcerace, satelitní kožní uzly nebo edém kůže (včetně peau
d´orange)
T4c současně obě výše uvedená kritéria 4a a 4b
T4d inflamatorní karcinom
Poznámka: Inflamatorní karcinom prsu je charakterizován difuzní silnou indurací kůže s
erysipeloidním okrajem, obvykle bez nádorové masy pod kůží. Je-li kožní biopsie negativní a
není žádný lokalizovaný měřitelný primární karcinom, klinicky inflamatorní karcinom (T4d)
se histopatologicky v kategorii T klasifikuje jako pTX. Vtažení kůže, retrakce bradavky nebo
jiné kožní změny - kromě změn uvedených u T4b a T4d - se mohou objevit u T1, T2 nebo T3,
aniž ovlivňují klasifikaci.
N - Regionální mízní uzliny
NX

regionální mízní uzliny nelze hodnotit (např. dříve odstraněné)
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N0

v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy

N1

metastázy v pohyblivé stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách)

N2

metastázy ve fixované stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách), nebo klinicky
zřejmá stejnostranná vnitřní mamární uzlina (uzliny), bez klinicky evidentních
metastáz v axilárních mízních uzlinách
N2a metastázy v axilárních mízních uzlinách (uzlině), fixovaných navzájem nebo k
jiným strukturám
N2b metastázy pouze v klinicky zřejmých vnitřních mamárních mízních uzlinách
(uzlině), bez klinicky evidentních metastáz v axilárních mízních uzlinách

N3

metastázy ve stejnostranných infraklavikulárních mízních uzlinách (uzlině) s nebo bez
postižení axilárních mízních uzlin; nebo klinicky zřejmé ve stejnostranné vnitřní
mamární mízní uzlině (uzlinách) s přítomností klinicky evidentních metastáz v
axilárních mízních uzlinách; nebo metastázy ve stejnostranné supraklavikulární mízní
uzlině (uzlinách), s nebo bez postižení axilárních nebo vnitřních mamárních mízních
uzlin
N3a metastázy v infraklavikulární mízní uzlině (uzlinách)
N3b metastázy ve vnitřních mamárních a axilárních mízních uzlinách
N3c metastázy v supraklavikulární mízní uzlině (uzlinách)

M - Vzdálené metastázy
MX

vzdálené metastázy nelze hodnotit

M0

nejsou vzdálené metastázy

M1

vzdálené metastázy
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pTNM patologická klasifikace

pT - Primární nádor
Patologická klasifikace vyžaduje vyšetření primárního nádoru bez makroskopického nádoru v
okrajích resekátu. Případ může být v kategorii pT klasifikován, je-li nádor v okrajích resekátu
pouze mikroskopicky.
Kategorie pT odpovídají kategoriím T.
Poznámka: Při pT klasifikaci se velikost nádoru určí změřením invazivní složky nádoru. Je-li
složka in situ rozsáhlá (např. 4 cm) a složka invazivní malá (např. 0,5 cm), pak se nádor
klasifikuje jako pT1a.
pN - Regionální mízní uzliny
Patologická klasifikace vyžaduje resekci a histologické vyšetření alespoň dolních axilárních
mízních uzlin (I. etáž). Taková resekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin.
Jsou-li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu,
klasifikuje se jako pN0. Pro patologickou klasifikaci je možno použít vyšetření jedné nebo
více sentinelových mízních uzlin. Je-li klasifikace založena pouze na biopsii sentinelové
uzliny bez následné disekce axilárních mízních uzlin, mělo by se použít označení pro
sentinelovou mízní uzlinu (sn), např. pN1(sn).
pNX regionální mízní uzliny nelze hodnotit (nebyly k vyšetření odstraněny nebo byly
odstraněny dříve)
pN0

v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy

Poznámka: Případy pouze s izolovanými nádorovými buňkami (ITC - isolated tumour cells)
v regionálních mízních uzlinách jsou klasifikovány jako pN0. ITC jsou jednotlivé nádorové
buňky nebo malé shluky buněk, ne větší než 0,2 mm v největším rozměru, které jsou
zpravidla detekovány imunohistochemickými či molekulárními metodami, které však mohou
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být ověřeny hematoxylin-eozinovým barvením. ITC typicky nevykazují známky metastatické
aktivity, jako např. proliferaci nebo reakci stromatu.
pN1mi mikrometastázy (větší než 0,2 mm, ne však větší než 2 mm v největším rozměru)
pN1

metastázy v 1- 3 stejnostranných axilárních mízních uzlinách (uzlině) a/nebo ve
stejnostranných

vnitřních

mamárních

mízních

uzlinách

s

mikroskopickými

metastázami detekovanými při disekci sentinelové mízní uzliny, avšak klinicky
neprůkazné (2)
pN1a metastázy v 1-3 axilární mízní uzlině (uzlinách), z nichž alespoň jedna je větší
než 2 mm v největším rozměru
pN1b vnitřní mamární mízní uzliny s mikrometastázami detekovanými při disekci
sentinelové mízní uzliny, avšak klinicky neprůkazné
pN1c metastázy v 1-3 axilárních mízních uzlinách a vnitřních mamárních mízních
uzlinách, s mikrometastázami detekovanými při disekci sentinelové mízní uzliny,
avšak klinicky neprůkazné
pN2

metastázy v 4 - 9 stejnostranných axilárních mízních uzlinách, nebo v klinicky

zjevných

(3)

stejnostranných vnitřních mammárních mízních uzlinách (uzlině), bez metastáz v

axilárních mízních uzlinách
Poznámka:

2)

klinicky neprůkazné = nezjištěné klinicky nebo zobrazovacími vyšetřovacími

metodami (vyjma lymfoscintigrafie)

3)

klinicky zjevné = zjištěné klinicky nebo zobrazovacími

vyšetřovacími metodami (vyjma lymfoscintigrafie) nebo makroskopicky viditelná patologie
pN2a metastázy v 4 - 9 axilárních mízních uzlinách, z nichž alespoň jedna je větší
než 2 mm
pN2b metastázy v klinicky zjevné vnitřní mamární mízní uzlině (uzlinách), při
nepřítomnosti metastáz v axilárních mízních uzlinách
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pN3

metastázy v 10 a více stejnostranných axilárních mízních uzlinách; nebo ve
stejnostranných podklíčkových mízních uzlinách; nebo v klinicky zjevných
stejnostranných vnitřních mamárních mízních uzlinách s přítomností jedné či více
pozitivních axilárních mízních uzlin; nebo metastázy ve více než 3 axilárních mízních
uzlinách, s klinicky negativními, mikroskopickými metastázami ve vnitřních
mamárních mízních uzlinách; nebo metastázy ve stejnostranných nadklíčkových
mízních uzlinách
pN3a metastázy v 10 a více axilárních mízních uzlinách (alespoň jedna je větší než 2
mm), nebo metastázy v podklíčkových mízních uzlinách
pN3b metastázy v klinicky zjevné vnitřní mamární uzlině (uzlinách) s přítomností
pozitivní axilární mízní uzliny (uzlin); nebo metastázy ve více než 3 axilárních
mízních uzlinách a mikrometastázy ve vnitřních mamárních uzlinách zjištěných
disekcí sentinelové uzliny, avšak klinicky neprůkazné
pN3c metastázy v nadklíčkové mízní uzlině (uzlinách)

pM - Vzdálené metastázy
Kategorie pM odpovídají kategoriím M.

Rozdělení do stadií
0:

Tis

N0

M0

I:

T1

N0

IIA:

T0

IIB:

IIIA:

T0

N2

M0

M0

T1

N2

M0

N1

M0

T2

N2

M0

T1

N1

M0

T3

N1,2

M0

T2

N0

M0

IIIB:

T4

N0,1,2

M0

T2

N1

M0

IIIC:

jakékolivT

N3

M0

T3

N0

M0

IV:

jakékolivT

jakékoliv N

M1
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3.1.4. Terapie (dle NCCN verze 1.2012)

Terapie karcinomu prsu zahrnuje zaprvé lokální terapii v podobě radikální operace,
terapie zářením nebo kombinací obou modalit a zadruhé systémovou terapii v podobě
cytostatické, hormonální či biologické terapie. Výběr terapie je závislý na mnoha
prognostických a prediktivních faktorech (klinická a histologická charakteristika primárního
tumoru, postižení spádových uzlin, hormonální a HER-2 receptory, přítomnost metastáz, další
komorbidity, věk nemocné nebo menopauzální status). Proto karcinom prsu nelze považovat
za jedinou nozeologickou jednotku, ale spíš jako skupinu onemocnění k jejichž léčbě je nutno
přistupovat individuálně („léčba šitá na míru“). Tento druh terapie většinou vede ve vysokém
procentu k dlouhodobé remisi.
Lobulární karcinom in situ (LCIS)
Vzhledem k nízkému riziku zvratu v invazivní karcinom je doporučena dispenzarizace
(klinické vyšetření á 6 měsíců, jedenkrát ročně mamografie). U nemocných s pozitivní mutací
BRCA 1,2 je možno zvážit preventivní bilaterální mastektomii s včasnou rekonstrukcí
(Haroun et al. 2011).
Duktální karcinom in situ (DCIS)
Základem terapie je radikální operace. Prospektivní randomizované studie ukázaly, že
adjuvantní radioterapie celého prsu po radikální operaci sice snižuje riziko recidivy, ale nemá
vliv na celkovou délku přežití (Varga et al. 2005) a vznik vzdálených metastáz. K maximální
lokální kontrole je možné adjuvantně podat radiační boost na lůžko tumoru (především u
mladších nemocných). Riziko recidivy zvyšuje několik proměnných (např: věk nemocné,
velikost tumoru, šířka okraje při resekci a další). Obecně se za negativní považují okraje nad
10 mm a pozitivní jsou okraje pod 1 mm. Nicméně v této otázce neexistuje jednotný
konsensus. Exenterace axily u DCIS není indikována. U malé části nemocných s DCIS z

20

biopsie je zachycen invazivní karcinom v resekátu, v tomto případě je nezbytný staging
lymfatických uzlin (sentinelová uzliny či exenterace axily).
Invazivní karcinomy
Z

randomizovaných studií je známo, že mastektomie s disekcí axilárních

lymfatických uzlin nebo prs záchovná operace s disekcí lymfatických uzlin a následné ozáření
celého prsu jsou ekvivalentními postupy u stadia I a II. Doporučuje se ozáření celé zbylé prsní
tkáně s maximálním šetřením srdce a plic. Doporučená ložisková dávka odpovídá 50Gy ve 25
frakcích ve 35 dnech. Randomizované studie poukazují na snížení rizika lokální recidivy při
přidání boost dávky záření na lůžko tumoru v podobě například brachyradioterapie. Největší
význam boostu je u mladších žen. Obzvláště výhodné je přidání boostu u nemocných
s pozitivními axilárními lymfatickými uzlinami, lymfangioinvazí či těsnými okraji resekátu.
Prs záchovný výkon je absolutně kontraindikován u nemocných po předchozím ozáření
hrudní stěny, u těhotných, pokud se v prsu nacházejí další suspektní mikrokalcifikace, pokud
se jedná o příliš velký tumor (výsledný špatný kosmetický efekt). V případě pozitivních
okrajů je třeba excizi rozšířit. Postižení okrajů může být makroskopické nebo mikroskopické.
Důležitá je vzdálenost od okraje a také typ nádoru (invazivní či karcinom „in situ“).
V případě, že není technicky možné rozšíření excize, je indikována vyšší dávka v podobě
boostu na lůžko tumoru. Pokud je indikována pooperační (adjuvantní) chemoterapie, tak
radioterapie následuje až po dokončení chemoterapie (doporučení založená na UpfrontOutback trial).
U stádií I a II je upředňostňováno vyšetření sentinelové uzliny před disekcí axily.
Hlavním důvodem je snížení rizika lymfedému horní končetiny a omezení hybnosti
v ramenním kloubu v rámci pooperačních změn po exenteraci axily. Další podmínkou k
upřednostnění vyšetření sentinelové uzliny je negativní klinický nález v axilárních uzlinách
(v případě suspekce je nutná histologická verifikace biopsií suspektní lymfatické uzliny). U
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stadia III je doporučena disekce I a II etáže axilárních lymfatických uzlin (standartně se
odebírá minimálně 10 lymfatických uzlin). V případě masivního postižení je možnost rozšířit
disekci axily až na třetí etáž.
U nemocných s rozsahem onemocnění IIA, IIB a T3N1M0, kde je prs záchovná
operace omezena velikostí nádoru, je možné podání předoperační (neoadjuvantní)
chemoterapie. Vzhledem k tomu, že většina tumorů na předoperační chemoterapii odpoví
úplnou remisí, využívá se označení tumoru pomocí perkutánních klipů nebo označení uhlíkem
jako pomoc pro resekci původního rozsahu tumoru před předoperační chemoterapií. Výsledky
studie NSABP B-18 ukazují, že předoperační chemoterapie zvyšuje procento prs záchovných
operací, ale není signifikantní rozdíl v přežití u nemocných ve stádiu II vůči pooperační
chemoterapii. Podle studie NSABP B-27 je nejvyšší procento kompletních odpovědí u
nemocných léčených 4 cykly chemoterapie doxorubicin a cyclofosfamid (AC) se sekvenčním
podáním 4 cyklů docetaxelu (ve srovnání se 4 cykly AC). Není signifikantní rozdíl v celkové
době přežití. Přidání trastuzumabu k předoperační chemoterapii sekvenční terapii s taxany u
nemocných s HER-2 pozitivním tumorem zvyšuje míru kompletní odpovědi z 26% na 65,2 %
(p= 0,016) (Buzdar et al. 2005). Chemoterapie ve stejném složení je možné podat i u
nemocných s inoperabilním nálezem jako primární terapii. Dle kontrolního mamologického
vyšetření a rozhodnutí mamologického týmu (mamolog, chirurg, onkolog) pokračuje léčba
(operace, radioterapie či další systémová terapie). Několik studií se zabývalo hormonální
předoperační terapií u nemocných s hormonálně dependentním karcinomem. Tyto studie
srovnávaly míru objektivní odpovědi a prs záchovných operací při terapii tamoxifenem,
anastrozolem, anastrozolem plus tamoxifenem a letrozolem. Výsledky poukazují na vyšší
procento

prs

záchovných

operací

při

terapii

anastrozolem

nebo

letrozolem

u

postmenopauzálních nemocných v monoterapii.
Pooperační chemoterapie, hormonální a cílená terapie je indikována individuálně dle
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rozsahu onemocnění a dle charakteristiky tumoru. U nemocných s HER-2 pozitivními tumory
je indikována adjuvantní terapie trastuzumabem v celkové délce jeden rok. Hormonální
terapii a terapii trastuzumabem je možné podávat současně s radioterapií.
Existují tři randomizované studie, které dokazují prodloužení celkového přežití při
adjuvantní radioterapii hrudní stěny a regionálních lymfatických uzlin po mastektomii a
exenteraci axily se 4 a více pozitivními uzlinami (snížení rizika lokální recidivy). Indikace
pooperační radioterapie u žen s negativními spádovými lymfatickými uzlinami je závislá na
charakteru nádoru (velikost nad 5cm, pozitivní okraje či okraje menší než 1mm).
Vzhledem k tomu, že mastektomie znamená pro většinu žen výrazný psycho-sociální
problém, je možno pomýšlet na rekonstrukční operaci. Rekonstrukce je možná buď v jedné
době s mastektomií nebo odložená. Dále se rekonstrukce dělí dle typu použité výplně
(autogenní tuková tkáň, umělé implantáty). U nemocných s indikovanou pooperační
radioterapií je vhodnější odložená rekonstrukce (při radioterapii dochází k poškození
implantátu s negativním kosmetickým efektem). Kromě samotné rekonstrukce má dobrý
kosmetický efekt např. i zmenšovací operace na kontralaterálním prsu. Rozhodnutí o typu a
načasování rekonstrukce je vždy úkol týmu odborníků. Ikdyž rekonstrukce nemá žádný vliv
na přežítí, výrazně zvyšuje kvalitu života nemocné.
Systémová adjuvantní terapie je indikována na základě řady prognostických faktorů
predikujících rekurenci tumoru či diseminaci. Jeden z hlavních je věk nemocné, dále
komorbidity, velikost a histologický charakter tumoru, počet pozitivních regionálních
lymfatických uzlin. U tumoru menších než 0,5cm bez postižení lymfatických uzlin není jasný
benefit z pooperační chemoterapie. V případě ER pozitivity je možné zvážit hormonální
terapii (především ke snížení rizika vzniku tumoru v kontralaterálním prsu). Pacientky s
nádory s velikostí mezi 0,6 a 1 cm a bez postižení lymfatických uzlin jsou děleny do skupiny
s nízkým rizikem rekurence a do skupiny s nepříznivými prognostickými faktory (vysoký
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grade, lymfangioinvaze, HER-2 pozitivita, hormonální independance a další), které nutí
zvažovat adjuvantní chemoterapii. Rozhodnutí je pak velmi individuální vůči konkrétním
pacientkám. Nemocné s tumorem větším než 1 cm nebo s postižením lymfatických uzlin jsou
většinou indikovány k adjuvantní chemoterapii. Taktéž u nemocných bez postižení uzlin,
s tumorem větším než 1cm a s negativními hormonálními receptory je doporučena adjuvantní
chemoterapie. V případě pozitivity hormonálních receptorů je k chemoterapii přidána
hormonální terapie. U postmenopauzálních nemocných lze do první linie použít inhibitory
aromatázy se sekvenčním podáním tamoxifenu nebo v první linii tamoxifen s prodlouženou
adjuvancí ve formě inhibitorů aromatázy. U premenopauzálních nemocných je indikována
terapie tamoxifenem (inhibitory aromatázy nejsou u žen s funkčními vaječníky účinné).
Jestliže je indikována chemoterapie i hormonální terapie je preferováno sekvenční podání
hormonální terapie po dokončení chemoterapie (Albain et al. 2009)
Adjuvantní hormonální terapie je indikována prakticky u všech nemocných
s invazivním karcinomem s hormonálními receptory bez ohledu na věk nemocné, HER-2
pozitivitu či menopauzální status. Jen vyjimečně se adjuvantní hormonální terapie nepodává u
žen s negativními lymfatickými uzlinami, tumorem menším než 1cm a s dobrými
prognostickými faktory, kde je prognóza sama o sobě dobrá a benefit adjuvantní hormonální
terapie je minimální. Několik studií (ATAC, MA-17, BIG 1-98) se zabývalo studiem délky
hormonální adjuvance (tamoxifen na 5 let a sekvenčně inhibitor aromatázy versus tamoxifen
2-3roky a poté switch na inhibitory aromatázy). Bylo prokázáno zlepšení přežití u nemocných
se sekvenční terapií inhibitorů aromatázy po tamoxifenu versus placebo. Na druhou stranu
nebyl rozdíl při iniciální terapii tamoxifen či inhibitor aromatazy. Obě látky mají odlišné
nežádoucí účinky. Společné nežádoucí účinky jsou noční poty, flashe, suchost sliznic. Pro
inhibitory aromatázy jsou pak charakteristické muskuloskeletální obtíže, osteoporoza

24

s možnými frakturami. Tamoxifen může iniciovat vznik karcinomu endometria nebo hluboké
žilní trombózy.
V případě metastazujícího onemocnění je indikována paliativní chemoterapie. V první
linii je možno použít monoterapii či kombinovanou terapii v závislosti na komorbiditách
nemocné. Z cytostatik se využívají doxorubicin, epirubicin, cyklofosfamid, 5-flurouracil,
paklitaxel, doxetacel, vinorelbin, kapecitabin, gemcitabin v různých kombinacích. Výběr je
rovněž závislý na předléčenosti nemocné (kumulativní dávka antracyklinů, apod.). Je možné
použití jak parenterální tak perorální (pokud je k dispozici) aplikace. Z biologických preparátů
je v první linii možné použití bevacizumabu v kombinaci s paklitaxelem. U nemocných HER2 pozitivních je poté v druhé linii možné zvážit podání lapatinibu s capecitabinem. V dalších
linii se používají kombinace odlišné od předchozích linií. Účinek se hodnotí po třech cyklech
léčby k určení chemosenzitivity či rezistence onemocnění.
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3.2 Ateroskleróza
Ateroskleróza představuje degenerativní proces ve stěně cév na podkladě chronického
zánětu, který je důsledkem multifaktoriálního působení jak endogenních faktorů (velmi
často se silnou genetickou komponentou) tak faktorů zevního prostředí (Klener et al 2006)
. Teoreticky může ateroskleróza postihnout jakoukoliv cévu, prakticky se však v důsledku
vyššího krevního tlaku omezuje hlavně na arterie (= arterioskleróza), a to v predilekčních
lokalizacích (bifurkace tepen a místa s nelaminárním prouděním), např. koronární řečiště,
mozková cirkulace, odstup a. renalis, truncus coeliacus, bifurkace tepen dolních končetin
a další. Aterosklerotická přestavba stěny cév je důsledkem aktivity tří buněčných typů,
které jsou jednak normální součástí cévní stěny nebo do ní na základě patologické
stimulace vcestovaly: (1) makrofágů odvozených z cirkulujících monocytů, (2) T
lymfocytů a (3) hladkých svalových buněk stěny cév. Morfologicky lze v průběhu
aterosklerotického procesu rozlišit několik patologickoanatomických nálezů/stádií: (1)
tukový proužek, (2) fibrózní plát, (3) komplikovaný plát. V důsledku těchto změn dochází
k zúžení stěny tepny, snížení její pružnosti a může se omezit tok krve. Orgány následně
nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem a dle lokalizace se postižení klinicky projeví
v podobě ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody, ischemické choroby
dolních končetin a dalších. (Klener et al 2006).
Etiologie aterosklerózy je multifaktoriální. Rizikové faktory aterosklerózy dělíme na:
a) neovlivnitelné: genetické faktory (rodinná anamnesa ischemické choroby sedeční
nebo jiná manifestace aterosklerózy u příbuzného prvního stupně, muže do 55 a ženy do
65let), pohlaví (vyšší riziko u mužů) a věk (vyšší riziko nad 45let u mužů a nad 55let u
žen)
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b) ovlivnitelné: hyperlipoproteinémie, kouření cigaret, arteriální hypertenze, diabetes
mellitus, obezita centrálního typu, nedostatek tělesné aktivity, zvýšená hladina homocysteinu

(Klener et al 2006).
Jedním z nejdůležitějších patogenetických faktorů je zvýšená hladina cholesterolu,
přesněji poměrné zvýšení nízkodenzitního lipoproteinu (LDL) ku vysokodenzitnímu
lipoproteinu (HDL) a ještě přesněji vyšší zastoupení frakce tzv. malých denzních LDL částic
(bližší popis viz.dále).
Dalším patogeneticky velmi významným pro-aterogenním faktorem je dysfunkce endotelu
(vlivem zvýšeného tlaku na cévní stěnu při hypertenzi, mechanického stresu při turbulentním
proudění, biochemických abnormalit při diabetu či hyperhomocysteinemii, kyslíkových
radikálů tvořených při kouření či zánětu a některých infekcích způsobených Chlamydia
pneumoniae či Helicobacter pylori). Endotelová dysfunkce zvyšuje adhezivitu a permeabilitu
endotelu. T lymfocyty, které podobně jako monocyty migrovaly do cévní stěny se podílí na
lokální potenciaci chronického zánětu produkcí prozánětlivých cytokinů, např. IL6, TNFα,
LTA (lymfotoxin-α) atd. Cytokiny stimulují hladké svalové buňky medie cév k migraci do
intimy (ztluštění stěny) a sekreci proteinů extracelulární matrix (kolagen). Vytváří se tak
fibrózní plát, který může buď růst pozvolna a postupně obturovat lumen (klinicky se
manifestuje např. jako stabilní angina pectoris) anebo se stane nestabilním, vede k
trombotizaci a akutní obstrukci (tzv. komplikovaný plát, klinicky např. infarkt myokardu).
Trombotizaci napomáhá zánik makrofágů a hladkých svalových buněk (nekrózou a cytokinyindukovanou apoptózou), kdy se vytváří nekrotické jádro plátu s akumulovaným
extracelulárním cholesterolem, který má velký trombogenní potenciál. Mimoto stimulované a
hypoxické makrofágy produkují proteolytické enzymy degradující složky extracelulární
matrix (matrix-metaloproteinázy), které zodpovídají za postupné zeslabování fibrózního plátu.
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Ruptura plátu (nejčastěji excentrického a bohatého na cholesterol, ke které dojde v místě
přechodu v normální stěnu cévy) exponuje akumulované lipidy a tkáňový faktor destičkám a
koagulačním faktorům a vede k trombóze. Velmi často se výše uvedené cykly ruptury a
mikrotrombotizace s následnou fibrinolýzou a hojením opakují, což je podstatou tzv.
“nestabilního plátu” a jeho klinických projevů (např. nestabilní angina pectoris).
Klinicky je rozpoznání kritického plátu náročné. V praxi je běžné ultrasonografické
vyšetření intimy karotid (cIMT carotid Intima-Media Thickness) (Cobble et al. 2010). Jedná
se o neinvazivní, levné vyšetření, kterým je možno sledovat stav aterosklerózy a tím
redukovat riziko vzniku kardiovaskulárních příhod (např. změna životního stylu, zahájení
medikamentózní terapie). Využívá výhodného uložení karotid paralelně s povrchem krku,
nepříliš hluboko. Karotidy jsou anatomicky rozděleny do tří úseků: společná karotida,
karotický bulbus a karotida po rozdělení na vnitřní a zevní. K vyšetření se využívá proximální
1cm vnitřní karotidy. Karotidy jsou elastické a u mladých a zdravých jedinců jsou složeny
převážně z lamina media. Nejčastější lokalizace aterosklerotických plátů je v oblasti bulbu
nebo vnitřní karotidě. Síla stěny je závislá na věku, pohlaví, etniku, atd. Absolutní cIMT je
také závislá na místě měření, technickém vybavení ultrazvuku a také off-line čtecím zařízení.
Toto vše je hlavním důvodem rozdílu v odečtu v jednotlivých studiích (O´Leary et al. 2010).
Metaanalýza 8 studií ozřejmila, že tloušťku intimy karotid je možné brát jako prediktor příhod
spojených s kardiovaskulární onemocněním (Lorenz et al. 2010). Na druhou stranu není
možné cIMT užívat k stratifikaci rizika aterosklerosy jako takové (Lorenz MW et al. 2007).
I přes výrazný pokrok v péči o akutní koronární příhody zůstávají následky postižení
koronárních cév jako nejčastější příčina úmrtí. Incidence aterosklerózy není konstantní. Ve
Spojených státech Amerických rostla mortalita z koronárních příčin od roku 1950 s vrcholem
kolem roku 1963 a od té doby klesá (Muhlestein et al. 2003). Hlavním důvodem se zdá
rozšíření hypolipidemické, antihypertenzní léčby a lepší kontrola léčby diabetu. Přesto jsou
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stále rezervy v sekundární prevenci, na které poukazují výsledky studie EUROASPIRE. Tato
studie zobrazuje trendy v managementu poruch lipidového spektra u evropských pacientů
s ischemickou chorobou srdeční v období přesahujícím dekádu. Dle výsledků u české
populace významně poklesly průměrné hodnoty aterogenních lipidů.
Při rozhodování, zda iniciovat konkrétní preventivní opatření je možno vycházet z odhadu
rizika vzniku případné kardiovaskulární příhody pomocí tzv. skórovacích systémů (např.
Framinghamská klasifikace - dlouhodobá studie na obyvatelích Framinghamu od roku 1948,
SCORE a další). Výpočet je založen na proměnných jako jsou věk, pohlaví, celkový
cholesterol, HDL, anamnesa kouření, arteriální hypertenze a event. antihypertenzní terapie.
Na základě těchto proměnných dojde k výpočtu rizika vzniku srdeční příhody v následujících
10 letech. Systém SCORE bere v úvahu i rozdílnost mortality na kardiovaskulární
onemocnění v evropských populacích. U asymptomatických, zdánlivě zdravých jedinců je
třeba sledovat riziko a v případě vysokého rizika zahájit intenzivní změnu životosprávy
(zanechání kouření, úprava sedavého způsobu života, dieta, atd.) a v indikovaných případech
zahájit farmakoterapii. Za vysoké riziko je považována hodnota vyšší než 5% (tzn.
pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 letech je vyšší než
5%). Osoby s již manifestním kardiovaskulárním onemocněním nebo s přidruženými
onemocněními (hypertenze, diabetes mellitus II.typu) mají vysoké nebo velmi vysoké riziko
úmrtí.
Za hlavní rizikový faktor je stále považována hyperlipidemie, nicméně až polovina
pacientů s infarktem myokardu má normální hodnotu lipidů. Z těchto pozorování vychází
snaha hledat nové markery koronárního postižení v rámci prevence u vysoce rizikových
skupin (Rocker et al. 2000). Z výsledku několika studií lze usuzovat, že zvýšené hladiny
mediátorů zánětu predikují koronární příhody (Abbasi et al. 2010). Zánětlivá reakce hraje
vedle hyperlipidémie hlavní roli v aterogenesi. Existuje několik prospektivních studií, kde
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markery zánětu jsou zvýšeny několik roků před první koronární příhodou (Rocker et al.
2000). Je zajímavé, že první zmínky o spojitosti zánětu a aterosklerosy jsou staré téměř dvě
století, ačkoliv aterosklerosa byla kategorizována mezi zánětlivá onemocnění až v roce 1999
(Russell Ross). Imunitní systém je zapojen do celého procesu aterogenese od aktivace
monocytů/makrofágů až po zánětem indukované spasmy koronárních tepen, které zhoršují
koronární průtok (Abbasi et al. 2010). Nestabilní pláty jsou také charakteristické zvýšenou
aktivitou metaloproteinazy a zvýšenou produkcí cytokinů. Nárust zánětlivých markerů je
známkou neefektivní prevence kardiovaskulárního onemocnění a je to predikátor
kardiovaskulárních příhod (Abbasi et al. 2010). Proto se i markery zánětu nabízí k identifikaci
nemocných s vysokým rizikem vzniku aterosklerózy.

3.2.1. Vyšetřované biomarkery
Jak jsem již uváděla výše, diagnostika a sledování vývoje asymptomatické
aterosklerózy není jednoduchá a jednoznačná. Kromě zobrazovacích metod jsme sledovali i
změny v koncentracích různých biomarkerů spojených s aterosklerózou v krvi či moči.

Krevní lipidy
Jsou heterogenní skupinou látek nerozpustných ve vodě, ale rozpustných
v organických rozpouštědlech (chloroform, éter či benzen). Jejich základní úlohou
v organismu je stavba buněčných membrán (oddělení vodných prostředí jednotlivých buněk).
V plazmě člověka se nachází cholesterol, triacylglyceroly (triglyceridy), fosfolipidy a mastné
kyseliny. Protože jsou nerozpustné ve vodě, jejich transport plazmou je umožněn pouze ve
formě makromolekulárních komplexů – lipoproteinových částic.
- Cholesterol - je původu jednak exogenního (potrava), jednak endogenního (syntéza).
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Jeho hlavní biologické funkce jsou:
1) strukturální součást buněčných membrán všech živočišných buněk
2) výchozí látkou pro syntézu steroidních hormonů
3) výchozí látkou pro syntézu žlučových kyselin
4) je nezbytný pro syntézu všech lipoproteinů ve střevě a játrech, je základní součástí
povrchové struktury všech lipoproteinů
Bez cholesterolu by nebyla možná resorpce triglyceridů a v tucích rozpustných vitamínů ze
střeva, jejich transport a utilizace. Aby mohl být cholesterol transportován v lipoproteinech a
uložen v buňkách do zásoby, musí být nejprve esterifikován. Jde o vazbu mastné kyseliny
(především linolové nebo linolenové) na OH skupinu cholesterolu.

- lipoproteiny (LP)- ve vodném prostředí, tedy v krevní plazmě, jsou lipidy (především
cholesterol a triglyceridy) transportovány ve formě makromolekulárních komplexů – lipoproteinových částic, které zajišťují jejich metabolismus.
Na povrchu LP je bílkovinná složka (apolipoproteiny) a volný cholesterol. Uvnitř jsou
transportovány látky zcela hydrofobní, tedy esterifikovaný cholesterol a triglyceridy.
Jednotlivé LP částice se navzájem liší svým složením - podle velikosti a denzity ( low density
lipoprotein –LDL cholesterol, intermediate density lipoproteid IDL, high density lipoprotein –
HDL cholesterol a další) a biologickou funkcí. Z hlediska klinického se pak liší mimo jiné
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i svojí schopností zasahovat do procesu aterosklerózy. Aterogenní není cholesterol ani
triglyceridy samy o sobě, ale pouze některé typy lipoproteinových částic. Tatáž molekula
cholesterolu může být jednou „proaterogenní“, je-li nesena např. v částici LDL, podruhé
„antiaterogenní“, pokud se během metabolizmu dostala do částice HDL. Zdánlivě stejné
nebo podobné změny v koncentraci cholesterolu a triglyceridů v krvi u různých osob mohou
mít různý patofyziologický podklad a tím i odlišný klinický význam. Riziko aterosklerózy
proto nemusí záviset jen na vlastní koncentraci cholesterolu a/nebo triglyceridů, ale
především na tom, které LP částice jsou v krvi zmnoženy a zda je změněna i jejich kvalita.
Znalost vlastností jednotlivých lipidů a LP je proto užitečná pro správnou diagnostiku
dyslipoproteinémií a léčbu nemocných (Soška et al. 2001). LDL je v cirkulaci a přímo v
cévní stěně oxidativně modifikován, vyšší měrou zejména za situací zvyšujících oxidační
stres (kouření, hyperglykemie, chronický zánět). Oxidované LDL (oxLDL) působí
cytotoxicky a prozánětlivě a zvyšují expresi adhezivních molekul na endotelu, např. VCAM,
ICAM (intracellular adhesion molecule), selektiny, které umožňují monocytům a T
lymfocytům adhezi k endotelovým buňkám a migraci do subendoteliálního prostoru.
Monocyty se zde transformují na makrofágy, které pohlcují oxLDL prostřednictvím
scavengerových receptorů (OLR1, SR-A, CD36 aj.) a vytváří tak “pěnové” buňky
makroskopicky patrné jako ploché žlutavé tečky či pružky v subendoteliu, odtud “tukové
proužky”. Volný cholesterol z oxLDL v makrofázích je esterifikován prostřednictvím ACAT2
(acyl-CoA cholesterol acyltransferázy) a skladován, může být rovněž znovu převeden do
solubilní formy a exportován z buňky pomocí transportéru ABCA1 (ATP-binding cassette
transporter A1) a následně HDL. Reverzní transport cholesterolu prostřednictvím HDL je tedy
zásadně

důležitý

anti-aterogenní

mechanizmus.

Proto

jedním

z

nejdůležitějších

patogenetických faktorů je poměrné zvýšení LDL ku HDL. Cholesterol je vždy základní
součástí aterosklerotického ložiska v cévní stěně. Jednoznačnou závislost mezi koncentrací
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cholesterolu

a

výskytem

ICHS

prokázaly

velké

epidemiologické

studie,

např.:

Framinghamská studie, Studie sedmi zemí a studie MRFIT.
Z klinického hlediska snížení koncentrace apo-A a zvýšení koncentrace apo-B a Lp(a)
jsou významnými biomarkery rizika předčasné manifestace ischemické choroby srdeční
(ICHS). Hyperlipoproteinémie (HLP) představuje skupinu metabolických onemocnění
charakterizovanou zvýšenými hladinami lipidů a lipoproteinů v plazmě. Zvýšené hladiny jsou
důsledkem zvýšené syntézy nebo sníženého katabolismu částic, které transportují cholesterol
a triglyceridy v plazmě. Hyperlipoproteinémie se dělí dle několika kritérií:
- primární (vrozené) a sekundární (získané)
- hypercholesterolémie, kombinované (smíšené) hyperlipidémie a hypertriacylglycerolémie

- Lipoprotein A (Lp-a) byl objeven Kaare Bergem v roce 1963. Jedná se o
lipoproteinovou částici, která je svojí strukturou velmi podobná LDL. Na svém povrchu má
kromě apolipoproteinu B100 navázán další glykoprotein – apolipoprotein(a), který je
strukturálně homologní s plazminogenem. Tato částice není rozpoznávána LDL receptorem. S
plazminogenem soutěží o vazbu na plazmin a zasahuje tak do procesu fibrinolýzy. Komplex
Lp(a)-plazmin potlačuje fibrinolýzu a vede k převaze trombogeneze nad trombolýzou. Dále
působí jako chemoaktraktant pro monocyty. Imunohistochemické studie ukazují, že jak
v aterosklerozou změněných tepenných stěnách, tak v okludovaných bypassech je
prokazatelná akumulace Lp-a (Rocker et al. 2000). V rámci setkání Evropské společnosti pro
aterosklerosu (EAS) na konci června 2010, byl doporučen screening Lp-a provádět rutinně u
nemocných se střední a vyšším rizikem. Osoby s hodnotami vyššími než 50 mg/dl, jichž je
v populaci přibližně 20%, mají dvoj- až trojnásobné riziko infarktu myokardu (Kamstrup et
al. 2009). Vztah mezi zvýšenou koncentrací Lp(a) a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem je
kontinuální, bez prahové hodnoty, a nezávisí na koncentraci LDL cholesterolu. Panel expertů
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doporučil jako lék první volby snižování Lp(a) niancin (1-3g denně). Mechanismus účinku
niancinu není plně objasněn, ale významně snižuje akutní zánět cévní stěny a chrání proti
endoteliální dysfunkci.

- C reaktivní protein (CRP) vzniká v játrech jako reakce na cirkulující cytokiny. Je
možný i spolupodíl zvýšeného CRP na vzniku trombu (aktivace komplementu, adheze
leukocytů, a další). CRP je statisticky významný marker stenozy karotid (Mullenix et al.
2007). Dle série prospektivních studií (např. MRFIT – Kuller et al. 1996, PHS – Rocker et
al.1997, MONICA – Kkoenig et al. 1999 a další) byla stanovena hladina CRP, která je
spojena s vývojem infarktu myokardu, cevní mozkové příhody či onemocnění koronárních
cév v budoucnosti. American Heart Association a Center for Disease Control and Prevention
vytvořila pravidla pro využití CRP v klinice. Jedinci s CRP pod 1 mg/l patří mezi jedince
s nízkým rizikem, jedinci s hodnotami mezi 1-3 mg/l mají střední riziko a nad 3 mg/l mají
vysoké riziko vaskulárních příhod (Abbasi et al. 2010). Podobně jako plazmatická
koncentrace fibrinogenu, také hladina CRP roste s věkem nemocného, body mass indexem
(BMI). Dále je zvýšena u kuřáků a u žen užívající hormonální terapii. Naopak užívání
hypolipidemika ze skupiny fenofibrátů u nemocných s diabetem II. typu byl spojen s úpravou
funkce endotelu a s poklesem CRP (Tkacheva et al. 2010). Příčina je pravděpodobně ve
stabilizaci plátu při protizánětlivém efektu této léčby. Taktéž smysl užívání kyseliny
acetylsalicylové v rámci ischemické choroby srdeční je jednak pro její účinek antiagregační a
zároveň protizánětlivý.

- Homocystein (Hcy) je neesenciální sirná aminokyselina, která je meziproduktem
metabolické přeměny methioninu (Met) na cystein (Cys). Od poloviny 90. let bylo prokázáno,
že hyperhomocysteinémie (hHcy) je nezávislým rizikovým faktorem ischemické choroby
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srdeční (ICHS), cévních onemocnění mozku (COM) a ischemické choroby dolních končetin
(ICHDK). Hyperhomocysteinémie má také vztah k některým nekardiovaskulárním
onemocněním

(nádorová

onemocnění,

Alzheimerova

choroba,

demence,

poruchy

kognitivních funkcí). V biologických tekutinách se homocystein vyskytuje jako volný nebo
vázaný na krevní bílkoviny disulfidickými či amidovými vazbami. Jeho exogenním zdrojem
jsou proteiny potravy. Metabolismus homocysteinu protíná dvě metabolické dráhy.
V remetylační dráze je homocystein přeměněn na methionin. Reakce vyžaduje kyselinu
listovou (folát) a vitamin B12 (cyankobalamin, CN-Cbl), či betain v alternativní reakci.
Transsulfurační dráha je závislá na přítomnosti pyridoxal-5´-fosfátu (PLP).
Na hyperhomocysteinémii se podílejí zpravidla interakce exogenních faktorů s
endogenními činiteli. Mezi exogenní příčiny patří nadměrný přívod živočišných bílkovin,
deficit folátů a pyridoxinu, nedostatečný přívod cholinu a celá řada dalších faktorů. Mezi
endogenními příčinami dominují genetické odchylky, ale i například chorobné stavy. Hyperhomocysteinémie může být důsledkem zvýšené tvorby nebo zpomaleného odbourávání
homocysteinu v transsulfurační či remetylační cestě.
Z populačního hlediska lze hyper-homocysteinémii přisoudit 10 % rizika pro vznik
ischemické choroby srdeční. Zvýšení koncentrace Hcy o každých 5 mol/l představuje
zvýšení rizika ICHS, které je ekvivalentní nárůstu celkového cholesterolu v plazmě o 0,52
mmol/l, což činí zhruba vzestup rizika ICHS o 20 % ( Žák et al. 2001).
Při měření koncentrace homocysteinu v kultuře s normálními a nádorovými buňkami
byla zjištěna vyšší koncentrace u nádorových buněk. Příčinou je vyšší proliferační podíl.
Rychle se dělící buňky tumoru (např. u lymfoblastické leukémie) způsobí depleci folátu a tím
zamezí remetylaci homocysteneinu. Tuto hypotezu podporuje i nižší hladina homocysteinu u
nemocných léčených 5-flourouracilem, kde se podává leukovorin (kyselina folinová, podobná
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folátu). Ke snížení homocysteinu dochází taktéž podáním cytotoxické terapie (zastavení
dělení buněk) (Sun et al. 2002).
Ve výzkumu na buněčných kulturách bylo také ozřejmeno, že homocystein odpovídá i
na buněčnou smrt (při smrti buněk došlo k poklesu koncentrace homocysteinu na rozdíl od
nádorových markerů). Toto také podporuje hypotézu využití homocysteinu jako nádorového
markeru s využitím jeho schopnosti přesněji monitorovat aktivitu nádorových buněk (Wu et
al. 2002).

- Fibrinogen je velký glykoprotein, který se běžně vyskytuje rozpuštěný v krevní
plazmě. Je nezbytný při srážení krve. Na základě mnoha prospektivních studií se ukázalo, že
zvýšený fibrinogen u jinak zdravých jedinců je spojen se zvýšeným rizikem infarktu
myokardu, cévní mozkové příhody a vůbec kardiovaskulární morbidity (Rocker et al. 2000).

- D-dimer je fragment proteinu, který vzniká, když enzym plazmin odbourává
fibrinovou sraženinu stabilizovanou příčnými vazbami (vytvořenými působením faktoru
XIII). Tento proces se nazývá fibrinolýza a opakovaným působením plazminu se
vysokomolekulární polymery fibrinu štěpí na fibrinové fragmenty různé velikosti (fibrin
degradační produkty). Konečný produkt odbourávání, D-dimer je složen z jedné proteinové
podjednotky E a ze dvou D podjednotek spojených příčnou vazbou (plazmin neštěpí tyto
příčné vazby). Právě kvůli obsahu dvou D podjednotek se označuje produkt jako D-dimer.
Vyšetření koncentrace D-dimerů je laboratorní koagulační test, který se používá pro zjištění a
monitorování hyperkoagulačních stavů (nadměrné krevní srážení).
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- N-Acetyl-D-Glukosaminidáza (NAG) je lysosomální enzym s vysokou molekulární
hmotností, který se nachází v mnoho tkáních lidského těla. Do séra se dostává při poškození
buněk nebo exocytózou. Vzhledem ke svojí vysoké molekulové hmotnosti není filtrován přes
glomerulární membránu, ale při poškození ledvinných glomerulů nebo tubulů se může objevit
v moči. Močová koncentrace NAG bývá využívána jako biomarker ledvinného poškození
hlavně u dětí (Kavukcu et al. 2002). Zvýšená sérová koncentrace NAG bývá u nemocných
s hypertenzí, diabetem, při renálních onemocnění a u nemocných s postižením koronárních
cév. Sérová hladina pozitivně koreluje s hladinou insulinu v krvi a s insulinovou resistencí
nicméně nekoreluje s ostatními rizikovými faktory pro rozvoj postižení koronárních tepen. Na
základě jakého mechanismu je pozitivní korelace mezi aktivitou sérového NAG a postižení
koronárních tepen není zcela jasné. Jako možná odpověď se jeví reakce buněk
ateroskleroticky změněných stěn koronárních arterií na akumulaci mukopolysacharidů sekrecí
lysosomálních enzymů. Na základě studie na dětských pacientech léčených antracykliny bylo
zjištěno, že NAG v moči je možno brát jako velmi senzitivní marker poškození ledvin při
cytotoxické terapii (Bardi et al. 2007).

- Vitamín A (retinol) je v tucích rozpustný vitamín. Je rovněž důležitým
liposolubilním antioxidantem. Kyslíkové radikály jsou jednou z hlavních příčin akutních i
chronických onemocnění a v neposlední řadě se podílí i na běžném stárnutí organismu.
Oxidační stres poškozuje DNA, dochází k lipidové peroxidaci a poruše buněčné membrány.
Antioxidanty působí proti tomuto procesu. Kromě antioxidačního účinku jsou karotenoidy
metabolizovány v retinol, který se podílí v diferenciaci buněk. Sérový retinol je vázán na
retinol-binding protein a syntéza tohoto proteinu je snižována prozánětlivými cytokiny.
Z toho vyplývá, že snížení retinolu je spojeno s probíhající zánětlivou reakcí.
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Terapeutickým cílem je zpomalení vývoje aterosklerosy (ovlivnění zánětu a
oxidativního

stresu)

u

asymptomatických

jedinců

a

tím

snížit

riziko

vzniku

kardiovaskulárních příhod. Analogická úvaha je u nádorových onemocnění. Existuje několik
studií, jejichž výsledky jsou různé, ale hlavní příčinou variability jsou různé parametry
jednotlivých studií. Ve výběru zdravých kontrol je třeba zohledňovat několik důležitých faktů,
které mohou koncentraci antioxidantů v krvi měnit. Například konzumce alkoholu, kouření
cigaret a pak samozřejmě různé skladování a zpracování vzorků. Studie E3N-EPIC sleduje
vliv příjmu antioxidantů ve stravě na vznik karcinomu prsu u zdravých kontrol. V rámci této
studie nebyla pozorována korelace mezi příjmem ovoce a zeleniny (hlavní zdroj antioxidantů)
a vznikem karcinomu prsu. (Maillard et al. 2009). Při sledování koncentrace retinolu a alfatokoferolu, u nemocných s karcinomem prsu či vaječníku, došlo v průběhu chemoterapie
paklitaxel/karboplatina k nárustu. Možným vysvětlením je inhibice systémové zánětlivé
reakce v době zastavení růstu nádoru v rámci efektivní chemoterapie (Melichar et al.,
Anticancer res.2007).
- Vitamín E (tokoferol) je přírodní látka, derivát 6-hydroxychromanu nebo tokolu.
Patří mezi vitamíny rozpustné v tucích a v organismu slouží jako důležitý antioxidant, chrání
buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Podle výsledků studie ASAP
(Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention) se ukazuje, že suplementace
vitamínu E a C může zpomalit progresi aterosklerosy. Větší efekt byl pozorován u mužů
kuřáků. (Salonen et al. 2000). Během antioxidativní aktivity vitamínu E, dochází k jeho
přeměně na škodlivé alfa-tokoferoxylové radikály, které jsou díky vitamínu C změněny zpět
na alfa-tokoferol.
- Neopterin byl poprvé izolován z lidské moče v 60. letech minulého století. Jedná se
o nekonjugovaný pteridinový derivát, který vzniká štěpením guanosin trifosfátu (GTP)
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pomocí enzymu GTP cyklohydrolása. Tento enzym je aktivován interferonem-gama,
cytokinem produkovaným makrofágy. Základem imunitní odpovědi organismu na inzult
(např. infekční agens, tumor, autoimunitní reakce atd.) je interakce mezi vrozenou a získanou
imunitou. Tato interakce je řízena cytokiny. Aktivace získané imunity je spojena s aktivací
lymfocytů. Na druhou stranu aktivace vrozené imunity je spojena s aktivací monocytomakrofágového systému. I přesto jsou obě tyto cesty velmi úzce spjaté, protože monocytomakrofágový komplex je aktivován cytokiny produkovanými lymfocyty. Produkce neopterinu
je jedním z příkladu propojení vrozené a získané imunity. Syntéza neopterinu je závislá na
cytokinu regulujícím získanou imunitu a sám neopterin je produkován makrofágy tudíž
buňkami charakteristickými pro vrozenou imunitu (Melichar et al. Int J gynecol cancer
2006). Dále aktivací imunitního systému dochází v séru ke změně látek charakteristických pro
reakci akutní fáze (CRP, amyloid A, haptoglobin, ceruloplasmin, ferritin, transferrin,
prealbumin, albumin viz předchozí text). Zvýšená koncentrace neopterinu byla poprve
zjištěna u nemocných s virovou infekcí a s maligními nádory. Čím vyšší koncentrace tím
pokročilejší onemocnění a horší prognosa (Melichar et al. Int J gynecol cancer 2006). Poprve
byl neopterin detekován v moči, ale později byla zjištěna korelace mezi močovou a sérovou
koncentrací. K stanovení koncentrace v moči se využívá kapalinová chromatografie (HPLC)
(Kalabova et al. 2007) a ke stanovení v séru radioimunoanalýza (RIA). HPLC je analytickou
fyzikálně-chemickou separační jak vysokotlakou (high pressure) tak vysokorychlostní (high
performance) metodou. Chromatografický systém zahrnuje tři základní prvky - mobilní fázi,
složky vzorku a stacionární fázi. Mobilní fáze unáší složky vzorku ložiskem stacionární fáze,
která buď fyzikálně-chemicky adsorbuje či absorbuje složky vzorku z mobilní fáze nebo má
pórovitou strukturu, která umožňuje separaci složek vzorku na základě efektivních rozměrů
jeho molekul. Chromatografická kolona je přímo spojena s detektorem, za nějž může být na
výstupu zařazen ještě sběrač jednotlivých frakcí. S výhodou se používá stanovení neopterinu
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v moči pro možnost neinvazivního sběru (není třeba venepunkce každý den) a tím možnost
kontinuálního sledování (denní odběr ranní moči). Neopterin patří nejen mezi markery
aktivovaného imunitního systému, ale i aterosklerosy (Murr et al. 2002). Zvýšená
koncentrace neopterinu je spojena s přítomností nestabilního plátu a je tedy spojen se
zvýšeným rizikem akutního koronárního syndromu (van Haelst et al. 2003). Neexistují větší
srovnávací studie CRP a dalších markerů zánětu (např. neopterinu). Přesto se ukazuje, že CRP
není možné brát jako signifikantní prediktor vyššího rizika akutního koronárního syndromu.
Oproti tomu u nemocných s koncentrací neopterinu ve 3.tercilu (nad 7nmol/L) mají tři-krát
vyšší riziko než nemocní s koncentrací v dolním tercilu (Avanzas et al. 2005). Z výsledků
jedné malé studie u nemocných s non-Q infarktem myokardu bylo zjištěno, že sledování
koncentrace CRP a neopterinu má silnější prediktivní hodnotu než sledování koncentrace
samotného neopterinu (van Haelst et al. 2003). Zvýšená koncentrace neopterinu byla
pozorována u nemocných s gynekologickými maligními nádory (ovariální, cervikální,
endometriální karcinom, dále sarkom děložního těla). U žen s benigními tumory ani
prekancerozami podobné zvýšení koncentrace nebylo zaznamenáno. Podáni cytokinů v rámci
terapie je rovněž spojeno se zvyšováním koncentrace neopterinu, ale při inhalačním podání
interleukinu-2 (IL-2) při terapii metastazujícího světlobuněčného tumoru ledviny nedošlo
k signifikantnímu nárustu koncentrace neopterinu. Jako možné vysvětlení se nabízí nižší
systémová toxicita (Melichar et al. Luminiscence 2005). Dále byla koncentrace neopterinu
sledována u nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem. Byla zjištěna pozitivní
korelace koncentrace neopterinu s hladinou CEA, věkem nemocných, počtem bílých krvinek
a destiček v periferní krvi. V mutlivariantní analýze vyšla močová koncentrace neopterinu a
sérová koncentrace CEA jako nezávislé prediktory přežití. (Melichar et al. Int J biol Markers
2006). U všech sledovaných typů malignit (primární jaterní karcinom, gynekologické
karcinomy, pokročilý kolorektální karcinom, nemalobuněčný karcinom plic) je vysoká
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koncentrace neopterinu spojena se špatnou prognosou. Naopak při efektivní cytostatické
terapii dochází k signifikantnímu poklesu koncentrace neopterinu (Melichar et al. Anticancer
res. 2007). Na koncentraci neopterinu mají nesporný vliv i komorbidity nemocného
s nádorovým onemocněním. Celkové přežítí onkologicky nemocných se v posledních letech
výrazně zlepšilo a s tím došlo k nárustu příhod spojených s komplikacemi při progresi
aterosklerotického postižení. Jak bylo již dříve zmíněno, aterosklerosa i nádorová onemocnění
jsou spojena s aktivací imunního systému a systémovou zánětlivou reakcí. Tudiž nemocní
s chronickou aktivací imunitního systému při nádorovém onemocnění mají vyšší riziko
progrese aterosklerosy a nadruhou stranu nemocní s komorbiditami (jako například diabetes
mellitus) jsou vystaveni oxidativnímu stresu a s tím spojeným vyšším rizikem karcinogeneze.
Výška koncentrace neopterinu koreluje s věkem nemocných a s počtem komorbidit
(kumulativní efekt) (Melicharova et al. 2010).
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3.3 Souvislost nádorových onemocnění a aterosklerózy

Jak již bylo uvedeno, mají nádorová onemocnění a onemocnění kardiovaskulárního
systému mnohé společné rizikové faktory (kouření, obezita, a další). Dále i samotná reakce
organismu na nádorové onemocnění v mnohém podporuje vznik aterosklerozy. Zánětlivá
reakce (jak lokální, tak systémová) hraje významnou roli v progresi aterosklerosy i
nádorového onemocnění.

V předchozím textu je zmíněna aktivace imunitního systému

s produkcí zánětlivých markerů, snížení antioxidantů a další změny v organismu v průběhu
nádorového onemocnění. Lokálně pokročilé a generalizované nádorové onemocnění je bez
pochyb spojeno se systémovou zánětlivou odpovědí a tím se zvýšením koncentrace Creaktivního proteinu, ale vzhledem k špatné prognose v předchozích dobách nebyla progrese
aterosklerosy u těchto nemocných patrná. Nemocní se většinou nedožili klinické manifestace
progredující aterosklerosy. Postupem doby došlo k velkému pokroku v detekci časných stadií
a v terapii některých typů lokálně pokročilých nebo již generalizovaných nádorových
onemocnění a tím je také možno sledovat klinické projevy progrese aterosklerotických změn
u těchto nemocných.
Nezbytnou podmínkou pro růst nádoru je cévní zásobení (angiogeneze). Angiogeneza
je indukována hypoxií či ischémií (cestou růstových faktorů – VEGF, FGF, atd.).
Angiogeneza hraje tedy klíčovou úlohu jak u nádorových onemocnění (zásobení nádoru), tak
u kardiovaskulárních onemocnění (tvorba kolaterál). Pehrsson et al. vyslovili hypotézu, že
nemocní s těžkým, symptomatickým postižením koronárních či periferních tepen mají
redukovanou schopnost angiogeneze a tím i nižší riziko vzniku nádorového onemocnění.
Studie proběhla na nemocných léčených pro akutní infarkt myokardu, anginu pectoris nebo
klaudikační bolesti. Výsledek potvrdil, že nemocní s mírně až středně vyjádřenými symptomy
ischémie mají vyšší riziko vývoje karcinomu. Naopak u nemocných, kteří podstoupili
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revaskularizaci nedošlo k zvýšení rizika karcinogeneze. Důvodem může být snížená
schopnost a potřeba angiogeneze nebo i změna životního stylu (Pehrsson et al. 2005).
Ze sledování nemocných s karcinomem prsu je patrné, že polymorbidní nemocné mají vyšší
riziko úmrtí z jiné příčiny než je nádorové onemocnění. Nádorové onemocnění a především
jeho léčba zrychluje progresi mnoha komorbidit (Satariano et al. 1994, Land et al. 2012).
Kromě přímého vlivu nádoru další podporou vzniku aterosklerózy je i protinádorová léčba.
Obecně známý je kardiotoxický vliv terapie antracykliny.

3.3.1. Kardiotoxický účinek antracyklinů

Antracykliny patří mezi antibiotika a jejich toxického účinku se běžně využívá jak
v terapii hematologických malignit (leukémie, lymfomy), tak u solidních nádorů (především
karcinom prsu, žaludku, a další). Používají se více jak 40 let a díky nim došlo k výraznému
zlepšení přežití (např. pětileté přežití dětí s leukémií před r.1960 bylo 30%, po zavedení
antracyklinů je to 80%). Vzhledem k poklesu mortality z důvodu nádoru se stává stále větším
problémem pozdní kardiotoxický účinek antracyklínů (5-23% nemocných) (Geisberg et al.
2010). Patří sem doxorubicin, daunorubicin a epirubicin. Kardiotoxické účinky se dělí na
akutní (během nebo těsně po infusi), časné (v průběhu 1 roku po léčbě) a pozdní (1-20 let po
léčbě). Akutní změny jsou většinou reversibilní (změny na elektrokardiogramu v podobě
prodloužení QT intervalu či nespecifických změn na vlně T). Čásné a pozdní změny jsou
spojeny se zhoršením funkce levé komory srdeční. Kardiotoxické účinky daunorubicinu se
mohou projevovat jako myokarditida či perikarditida. Nejčastější manifestací kardiotoxického
účinku je kardiomyopatie spojená s překročením kumulativní dávky. Na základě
retrospektivních studií je riziko srdečního selhání při kumulativní dávce 400mg/m2 asi 5%, při
kumulativní dávce 700mg/m2 je to již 25%. Empiricky je tedy určena jako maximální
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kumulativní dávka 500mg/m2 s minimálními kardiotoxickými účinky. V případě dalších
predispozic u nemocné (věk nad 65let, arteriální hypertenze, hypertrofie levé komory srdeční,
postižení koronárních cév) je třeba kumulativní dávku snížit na 450mg/m2 (Geisberg et al.
2010). Ve srovnání s kumulativní dávkou doxorubicinu (450-500mg/m2) je kumulativní dávka
epirubicinu

900-1000mg/m2.

Mechanismus

a

patogenese

antracyklinu

indukované

kardiotoxicity (AIC) je kontroverzní. Hlavním principem je pravděpodobně poškození
myocytů kyslíkovými radikály. Kardiomyocyty jsou podstatně vnímavější ke kyslíkovým
radikálům než buňky ostatních tkání. Důvodem je s velkou pravděpodobností vysoká
metabolická aktivita, relativně menší ochrana před kyslíkovými radikály a vysoká
koncentrace kardiolipinu (mitochondriální membránový fosfolipid), ke kterému mají
antracykliny

velkou

afinitu.

Dále

mohou

antracykliny

vést

k mitochondropatiím

v kardiomyocytech, což má za následek akumulaci mutací mitochondriální DNA a poškození
dýchacího řetězce. Na poškození myokardu se ale jistě podílí i další buněčné změny
způsobené antracykliny (inhibice syntézy proteinů, a další). (Scully et al. 2007). U jedinců
léčených v dětství antracykliny zůstává riziko kardiomyopatie roky. Proběhla analýza (Steiner
et al.) u 201 jedinců s dětskou malignitou mezi 4 a 20 rokem, léčenou antracykliny.
Abnormální ejekční frakce (dle ultrazvuku) byla zjištěna téměř u 25% souboru. Jako nezávislé
rizikové faktory pro vývoj kardiomyopatie u dětí je věk v době diagnosy a ženské pohlaví.
Snahou vývoje je snížit kardiotoxicitu. V meta-analýze pacientů se solidním tumorem bylo
zjištěno, že delší aplikace infuze s antracykliny (až 6 hodin) snižuje riziko srdečního selhání
ve srovnání s krátkým podáním stejného množství. Dalším směrem je zavedení lipozomálního
doxorubicinu, kde se využívá změn permeability typických pro tumorozní vaskularitu. Úvaha
je tedy taková, že enkapsulovaný doxorubicin v lipozomálním obalu lépe proniká do tumoru
než do myokardu. Dále se využívalo chelačních vlastností dexrazoxanu. Tato látka ale měla
dost nežádoucích účinků (např. snížení počtu bílých krvinek), což vedlo k zhoršení odpovědi

44

tumoru na cytostatickou léčbu. Další zcela nevyřešenou problematikou je možnost detekce
subklinického kardiálního postižení. V této době bohužel není jednotný guideline
k monitoraci kardiálních funkcí. Nejčastěji se využívá ultrasonografického vyšetření ejekční
frakce levé komory. Dále se zkoumá využití Dopplerovského zobrazení, 3D echokardiokrafie
či kardiálních bio-markerů poškození myokardu (troponin, myoglobin).

V případě již

klinicky vyjádřeného srdečního selhání klasifikovaného dle New York Heart Association
(NYHA) stupněm III-IV, je prognosa nemocného špatná. U stupně III je mortalita v průběhu
roku 40%, v případě stupně IV pak 60% (Geisberg et al. 2010). Neexistuje specifická terapie
AIC, postupuje se jako u srdečního selhání z jiné příčiny. V rámci studie se sledoval účinek
preventivního podání inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE-I) versus placebo u
nemocných léčených antracykliny v dětství. Touto léčbou nedošlo k zastavení remodelace
myokardu. Dále se sleduje kardioprotektivní účinek statinu (využití protizánětlivého a
antioxidativního efektu těchto látek) a vize budoucnosti srdeční progenitorové buňky (Liu et
al. 2011)

3.3.2. Vliv hormonální léčby (tamoxifen, inhibitory aromatázy) na lipidové spektrum

Ženské pohlavni hormony, estrogeny, mají příznivý vliv na lipidový metabolismus
v podobě snížení koncentrace celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a zvýšení
koncentrace HDL cholesterolu.
Tamoxifen je kompetitivním antagonistou na estrogenových receptorech kromě toho má
v některých tkáních parciální agonistický efekt (např. lipidový profil, kostní denzita).
U žen s hormonálně dependentním karcinomem prsu při terapii tamoxifenem bylo
zjištěno snížení koncentrace celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, dále Lp-a,
homocysteinu, fibrinogenu a antitrombinu III (Bradbury et al. 2005). Z toho se dá usuzovat,
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že tamoxifen chrání před rozvojem ischemické choroby srdeční. Kardioprotektivní vliv
tamoxifenu začíná krátce po zahájení terapie a přetrvává do ukončení terapie. Morales et al.
(1996) zjistili pokles sérové koncentrace Lp-a u postmenopauzálních nemocných. Dále
zjistili, že hodnota triglyceridů zůstává beze změn a změny v HDL cholesterolu jsou spíše
kvalitativní (změna poměru HDL 2 ku HDL 3), nikoliv kvantitativní. Na základě těmto
podobným, příznivým výsledkům u nemocných s karcinomem prsu, byl zahájen výzkum u
zdravých postmenopauzálních žen zaměřený na kardiovaskulární změny během terapie
tamoxifenem (Grey et al. 1995). Jednalo se o placebem kontrolovanou studii s podáním 20
mg tamoxifenu po dobu dvou let. V této studii došlo k signifikantnímu poklesu (dokonce
většímu poklesu než při terapii estrogeny) celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, poměru
celkový cholesterol ku HDL cholesterol a fibrinogenu. Naopak tamoxifen nezměnil hladinu
triglyceridů, HDL cholesterolu a apo-lipoprotein A. Závěr této studie (1995) byl, že
antiestrogeny příznivě ovlivňují hladiny lipidů v séru a doporučil pokračovat ve výzkumu.
Reis et al. (2001) se znovu snažili ozřejmit efekt tamoxifenu na prevenci karcinomu prsu a
vliv na kardiovaskulární systém v rámci prevence rizikových žen. Obecně je známo, že
užívání estrogenů snižuje riziko koronárního onemocnění u mladých postmenopauzálních
žen. Na druhou stranu podle výsledků HERS (Heart and Estrogen/Progestin Replacement
Study (Wells et al.1999) ve skupině postmenopauzálních žen s onemocněním koronárních cév
před zahájením hormonální substituční terapie vzrostlo riziko kardiovaskulárních příhod
právě se záhájením této terapie. Vysvětlení je snad v rozdílu patofyziologie a klinického
efektu postmenopauzálních hormonů u žen s koronárním postižením (Reis et al. 2001).
Konečný výsledek této studie (rok 2001) je, že tamoxifen signifikantně nemění riziko
kardiovaskulárních příhod u žen v riziku v průběhu čtyřletého sledování. Na základě těchto a
dalších studií není hormon substituční terapie u postmenopauzálních žen k primární prevenci
koronárních příhod doporučována (Mohandas et al. 2007).
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V podobě

kasuistik

byla

také

zachycena

tamoxifenem

indukovaná

těžká

hypertriglyceridémie a pankreatitida (Elisaf et al. 2000). Pravděpodobně se jedná o nemocné
v určitém směru vnímavé, např. přítomností poruchy metabolismu triglyceridů již před
zahájením hormonální terapie na podkladě genetické změny. Tamoxifen, stejně jako
estrogeny, stimuluje syntézu a sekreci VLDL v játrech, což je hlavní nosič triglyceridů.
Jestliže je zahájena terapie tamoxifenem u nemocné s hyperlipoproteinémií a se zvýšenými
hladinami triglyceridů, může dojít k výraznému nárustu koncentrace lipidů v krvi. Po
ukončení podání tamoxifenu se hodnoty vrátí na normální hodnotu. Jen u ojedinělých případů
bývá hypertriglycerolémie spojena s pankreatitidou.
Inhibitory aromatázy (letrozol, anastrozol) inhibují enzym aromatázu, který odpovídá za
vznik ženských pohlavní hormonů v nadledvinách nebo v jiných tkáních (zejména tuková
tkáň). Zablokováním účinku (inhibicí) aromatázy se omezí tvorba hormonu. Inhibitory
aromatázy nemají vliv na vznik hormonu ve vaječnících, podávají se proto u žen po
chirurgickém odstranění vaječníků nebo u žen po přechodu (menopause).
Třetí generace inhibitorů aromatázy (letrozol, anastrozol, exemestan) jsou efektivnější
jak v monoterapii tak jako sekvenční terapie po tamoxifenu než tamoxifen v monoterapii
karcinomu prsu (Smith et al. 2003). Studie IMPACT (Immediate Preoperative Arimidex,
Tamoxifen or Combined with Tamoxifen) (Smith et al. 2005) se zabývala ovlivněním
lipidogramu v rámci neoadjuvantní hormonální terapii anastrozolem nebo tamoxifenem v
monoterapii nebo jejich vzájemnou kombinací. Z výsledků vyplývá, že anastrozol nemá
nepříznivý vliv na lipidogram, ale dochází k zvýšené kostní resorbci (Banerjee et al. 2005).
Studie MA.17 potvrdila signifikantní prodloužení DFS (disease free survival) při terapii
letrozolem jako prodloužená adjuvance po terapii tamoxifenem. Zároveň nedochází
k signifikantní změně v koncentraci celkového cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu,
triglyceridů a Lp(a) (Wasan et al. 2005). Mírné zvýšení je spíše na vrub již vstupně nižší
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koncentraci lipidů v séru při terapii tamoxifenem. Nejedná se o přímý efekt terapie inhibitory
aromatázy. V případě primární terapie inhibitory aromatázy nedochází k signifikantnímu
nárustu. (Melichar et al. Anticancer res. 2009).
Geisler et al. sledovali účinek exemestanu na kostní denzitu a lipidogram. Zjistili, že
exemestan negativně ovlivňuje jak kostní denzitu tak lipidogram . Exemestan se steroidní
komponentou strukturálně liší od letrozolu a anastrozolu a právě tento rozdíl může být
důvodem odlišného účinku od letrozolu a anastrozolu (Geisler et al. 2006).

Je třeba mít na paměti, že příznivý vliv hormonální terapie na hladiny lipidů (jeden
z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění) neznamená zabránění
manifestace kardiovaskulárního onemocnění. Při terapii tamoxifenem dochází k zvýšení
rizika trombozy žil a s tím spojené plicní embolizace eventuálně cevní mozkové příhody
(Lewis et al. 2007). Proto je třeba kontrola a eventuální korekce vysokého krevního tlaku a
dyslipidemie.
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3.3.3. Vliv cílené léčby na kardiovaskulární systém

Trastuzumab (Herceptin) je monoklonální protilátkou, která se váže na Human
Epidermal growth factor Receptor 2 (HER-2). Objev této molekuly znamenal zlom v léčbě
HER-2 pozitivních nádorů, tedy skupiny karcinomů prsu charakterizovaných špatnou
prognosou. Jako nežádoucí účinek této terapie byla sledována kardiotoxicita v podobě
asymptomatického snížení ejekční frakce levé komory srdeční, někdy přecházející do
srdečního selhání. Přesná incidence trastuzumabem způsobené kardiotoxicity (trastuzumabinduced cardiotoxicity – TIC) není známá. Různí se podle užité definice kardiotoxicity
v různých studií. Podle Cardinale et al. je incidence kolem 34% (Cardinale et al. 2010).
Charakter TIC se liší od kardiotoxicity způsobené antracykliny. U trastuzumabu není
kardiotoxický účinek spojen s kumulativní dávkou, v biopsii myokardu nejsou zřejmé
ultrastrukturální změny charakteristické pro postižení při terapii antracykliny a jedním
z hlavní rysů je, že postižení způsobené trastuzumabem je reverzibilní. Jedním z možných
vysvětlení je tzv. „omráčení myokardu“ bez strukturálních změn. V rámci chemoterapie byl
jako prediktor kardiálního postižení sledován troponin I (TNI). Jedná se o časný ukazatel
poškození myokardu a má vysokou prognostickou hodnotu. Vzhledem k tomu, že
trastuzumab se používá i v rámci neoadjuvance nebo adjuvance (tedy ve stadiu kurabilního
onemocnění), je třeba získat vhodný, časný marker možné kardiální komplikace. Dle studie
Cardinale et al. sledováním TNI je možné identifikovat nemocné s vyšším rizikem TIC.
Většina žen s HER-2 pozitivním karcinomem prsu je léčena jak antracykliny tak
trastuzumabem. V případě konkomitantního podání těchto dvou látek byla incidence
srdečního selhání NYHA III a IV až 16%. V případě sekvenčního podání s odstupem 3 týdnů
došlo k poklesu incidence na 4,1% (pro NYHA III) a 1,9% (pro NYHA IV) (Eser et al. 2010).
Cardinale et al. sledovali pozitivní troponin u nemocných před podáním a v průběhu podání
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prvních dvou cyklů trastuzumabu. Při dalších cyklech trastuzumabu byl pozitivní troponin již
jen vyjímečně. HER2 receptor je exprimován i na myocytech. Navázaním ligandu na tento
receptor je aktivována dráha, která zodpovídá za adaptaci myocytu na stres. Po podání
antracyklinu dochází k upregulaci HER2 a to je pravděpodobně vysvětlení větší zranitelnosti
myokardu pro trastuzumab těsně po podání antracyklinu (Eser et al. 2010). Závažným
problémem se ukazuje generalizace HER-2 pozitivního nádoru, kdy je v první linii podáván
trastuzumab

v kombinaci

s chemoterapií.

Vzhledem

k pravděpodobnému

zvýšení

kardiotoxického vlivu trastuzumabu bývá vybírána chemoterapie bez antracyklinu. Je známo,
že změny v genu topoisomerasy II (TOP2A) charakteristické pro senzitivitu tumoru pro
antracykliny, jsou přítomny u 40% nádorů s amplifikací HER-2 genu. To znamená, že velká
část žen by z terapie s antracykliny měla prospěch (Montemurro et al. 2010).

Bevacizumab (Avastin) je anti VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka. Jejího antiangiogenního účinku se
využívá především v terapii generalizovaných nádorových onemocnění. V první linii
paliativní chemoterapie kolorektálního karcinomu, mezi další indikace se řadí generalizovaný
karcinom prsu nebo světlobuněčný karcinom ledviny. Nežádoucím účinkem je proteinurie
(35% pacientů), arteriální hypertenze (15-30%), perforace gastrointestinálního traktu (5-7%) a
arteriální embolie (0,5-1%). VEGF má antihypertenzní účinek. Jeho blokací tedy dochází
k zvýšení krevního tlaku. Dle výzkumu Olivier et al. arteriální hypertenze spojená s terapií
bevacizumabem se vyvinula u jedinců s jistými predispozicemi jako jsou rizikové faktory
aterosklerozy (kouření, hypercholesterolemie), vyšší tepová frekvence (nad 90/min),
eosinofilie.

Kombinace

arteriální

hypertenze

a

eozinofilie

je

spojena

se

syndromem embolizace cholesterolových hmot (Mi ret al. 2007). V rámci studie AVOREN
(terapie interferonem a bevacizumabem metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny)
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bylo riziko srdeční příhody nižší než 5% a jednalo se o nezávažné, přechodné příhody, pro
které ani nebylo třeba přerušit terapii (Escudier et al. 2010).

3.3.4. Vliv radioterapie na kardiovaskulární systém

Radioterapie se uplatňuje v léčbě adjuvantní po parciální i radikální mastektomii, dále u
inoperabilních karcinomů či při metastatickém onemocnění (například analgetické ozáření
kostních metastáz). Technika radioterapii se stále vyvíjí. V popředí zájmu je stálé snižování
nežádoucích účinků léčby zářením za současného zvyšování lokoregionální kontroly.
Nezanedbatelný je i efekt kosmetický. Do konce 70. let byla radioterapie po radikální
mastektomii indikována u všech pacientek. Tato indikace se dramaticky změnila v 80. letech,
kdy byly publikovány výsledky metaanalýzy ukazující nepříznivý vliv radioterapie na přežití
v souvislosti se zvýšenou kardiotoxicitou. Zájem o použití radioterapie po mastektomii se
znovu objevil po publikaci studií ukazujících zlepšené přežití u premenopauzálních žen s
pozitivními lymfatickými uzlinami. Po radikální mastektomii a následné radioterapii se riziko
lokoregionální recidivy sníží zhruba o dvě třetiny a 15letá specifická mortalita se zlepší o 5 %
u nemocných s pozitivními lymfatickými uzlinami. U pacientek s negativními uzlinami a bez
dalších rizikových faktorů po radikální mastektomii s adekvátní exenterací axily radioterapie
nepřináší významný prospěch.
Většina žen je dnes indikována k parciální mastektomii. O významu ozáření prsu po
parciálním výkonu není v současné době pochyb. Parciální mastektomie s následnou
radioterapií zajišťuje srovnatelnou lokální kontrolu i přežití jako radikální mastektomie.
Dalším zlepšení lokální kontroly je dozáření lůžka tumoru (tzv.boost).
V současné době je jednoznačně doporučeno používat plánování radioterapie s využitím
plánovacího CT (3D konformní radioterapie). Nejčastěji užívanou technikou při ozařování
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hrudní stěny nebo prsu jsou dvě protilehlá tangenciální fotonová pole. Rutinní použití
radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) u karcinomu prsu není v současné době
považováno za standardní. K indikacím této techniky patří nepříznivě vyklenutý tvar
hrudníku, ozáření vnitřních mammárních lymfatických uzlin a objemnější prsy. Nedílnou
součástí IMRT je technika respiratory gating, tzn. ozáření jen v určité fázi dechového cyklu,
která by měla opět vést ke snížení zatížení zejména srdce a plicní tkáně.

Nejčastěji

používaným dávkovým schématem je 50 Gy ve 25 frakcích za 5 týdnů s navýšením dávky na
lůžko tumoru o 10-16 Gy. Literatura uvádí zvýšené riziko cévní mozkové příhody u
nemocných po radioterapii pro nádory hlavy a krku, což může mít souvislost s akcelerací
aterosklerotických změn v ozařovaném poli. Sledování IMT u nemocných s jednostranným
ozářením krku prokázalo signifikantní ztluštění IMT (Dorresteijn et al. 2005).
V několika starších studiích byla radioterapie v rámci terapie karcinomu prsu spojena
se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční. Nicméně díky pokrokům v technice terapie
zářením došlo k poklesu tohoto rizika (ještě v 80-tých letech se používal kobaltový ozařovač,
dnes se radikální léčba směřována jen na pracoviště s lineárními urychlovači). Plánovací
systém využívající CT (3D konformní radioterapie) minimalizuje dávku záření na srdce. Jaksi
et al. v období mezi rokem 1984 až 2000 sledovali 867 žen po parciální mastektomii a
radioterapii. V posledních dvou dekádách došlo ke snížení rizika akutního infarktu myokardu,
nicméně stále je patrný signifikantně vyšší podíl u nemocných s ozařovanou levou stranou
hrudníku. Zajimavým výsledkem této studie bylo zjištění, že nemocné s karcinomem prsu po
terapii zářením měly nižší riziko akutního infarktu myokardu a poškození koronárních cév
vyžadující intervenci než srovnávaná kontrolní skupina žen. Jako vysvětlení se nabízí vliv
endogenních estrogenů, které hrají důležitou roli v rozvoji karcinomu prsu, ale mají
projektivní účinek na srdce. Dále se jako vysvětlení nabízí IGF-1, který je spojen
s onkogenesou a na druhou stranu má vaskuloprotektivní efekt (Jaksi et al. 2007). Při
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porovnání retrospektivním dat od 8 363 nemocných po poperační radioterapii pro levostranný
karcinom prsu a dat od 7 907 žen s karcinomem vpravo nebyl nalezen signifikantní rozdíl
v postiradiační kardiální morbiditě ( Pat tet al. 2005).

3.3.5. Vliv cytostatické léčby na cévní systém

Toxický vliv cytostatik na vaskulaturu je jedním z nejméně prozkoumaných
nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto toxického účinku je u každé z cytostatických látek
jiný. Kromě toho i samotné nádorové onemocnění je spojeno s hyperkoagulačním stavem.
Dobře známé jsou případy nemocných, kde prvotním příznakem nádorového onemocnění je
právě recidivující trombembolismus. Je známo, že chemoterapie, hormonální terapie či
imunoterapie se podílí na cévních změnách, které mohou být od symptomatické flebitidy až
po život ohrožující stavy v podobě např.venookluzivní choroby jaterní. Komplikace v podobě
ischémie myokardu či infarktu myokardu je spojeno hned s několika cytostatiky. Velmi časté
postižení od asymptomatických změn na ekg přes anginu pectoris až k infarktu myokardu se
srdečním selháním a smrtí je typické pro 5-fluorouracil. Mechanismus není jasný, ale je
zřejmé, že vysoká dávka v kontinuální infuzi u nemocných s koronárním postižením
v anamnese bývá častěj spojena se srdečním postižením. Ve studii s 262 nemocnými 76%
srdečních příhod se přihodilo v prvních 72hodinách prvního cyklu chemoterapie. Procentuální
zastoupení postižení je 48% angina pectoris, 23% infarkt myokardu, 16% arytmie, 7% edém
plic, 7% perikarditis. (Shahab et al. 2006). Symptomy se u těchto nemocných opakovaly při
znovuzahájení chemoterapie 5-fluorouracilem či capecitabinem. V některých případech byla
účinná profylaxe blokátory kalciového kanálu. V případě rozvoje jakékoliv koronární
symptomatologie je třeba terapii těmito preparáty ihned přerušit.
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Dalším častým nežádoucím účinkem jsou trombembolické komplikace. Literatura
uvádí zvýšení incidence trombembolismu u nemocných s karcinomem prsu při chemoterapii a
hormonální terapii tamoxifenem.
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4. Soubory pacientů a použitá metodika

Předpokládanou souvislost mezi nádorovým onemocněním, komplikacemi léčby
karcinomu prsu a zvýšeným rizikem progrese aterosklerozy jsme hodnotili u několika souborů
nemocných s různými kritérii.

4.1.1. Soubor žen s karcinomem prsu léčených chemoterapií na bázi antracyklinů versus
zdravé ženy

Hodnoceno bylo 36 pacientek ve věku 51 ± 8 (průměr ± směrodatná odchylka),
rozmezí 33-64 let, s histologicky potvrzeným karcinomem prsu. Postmenopauzálních bylo 23
a premenopauzálních 13 pacientek. Jako kontrolu jsme využili ochoty spolupracovat s námi
16 žen , 47 ± 12 (průměr ± směrodatná odchylka), rozmezí 24-65 let, s benigním nálezem při
mamografickém vyšetření. Projekt byl schválen etickou komisí a zúčastněné ženy podepsaly
informovaný souhlas. Hodnocení nálezu proběhlo před a po léčbě, která zahrnovala
chemoterapii (buď v předoperačním nebo pooperačním režimu) založenou na antracyklinech.
Jednalo se o dávkově denzní schéma chemoterapie ve složení doxorubicin (60 mg/m2)/
cyklofosfamid (600 mg/m2) podávané ve dvoutýdenním intervalu za podpory růstového
faktoru filgrastim (podáno 4x) a následně sekvenční podání paklitaxelu (90 mg/m2) 12x po
týdnu (celkem 23 pacientek). Trastuzumab (4mg/kg nasycovací dávka, poté 2mg/kg
v týdenním intervalu) byl k paklitaxelu přidán u 9 HER-2 pozitivních pacientek. Doxorubicin
(60 mg/m2)/cyklofosfamid (600 mg/m2) podáno ve tří týdenním intervalu (podáno celkem 4x)
se sekvenčním podání týdenního paklitaxelu (90 mg/m2) (celkem 12x) proběhlo u 2 pacientek
v našem souboru. A podání doxorubicinu (60 mg/m2)/cyklofosfamid (600 mg/m2) ve tří
týdenním intervalu (4x) proběhlo u 2 pacientek. Chirurgické řešení proběhlo u 29 nemocných
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po neoadjuvantní chemoterapii. U 29 nemocných po chemoterapii následovala adjuvantní
radioterapie. Hormonální terapii dostalo 28 nemocných (goserelin 3 nemocné, tamoxifen 12 a
inhibitory aromatazy 18 nemocných). V trastuzumabu bylo pokračováno do celkové délky
podání jednoho roku u 14 nemocných. U žen jsme hodnotili krevní obraz, dále koncentrace
fibrinogenu, antitrombinu, D-dimerů, CRP, lipoproteinů, cholesterolu (celkový, HDL, LDL),
triglyceridů, homocysteinu, glykosylovaného hemoglobinu, glukózy, kreatininu, magnezia,
kyseliny močové, albuminu, alfa-tokoferolu a retinolu v séru. V moči jsme hodnotili změny
v poměru neopterin/kreatinin, albumin/kreatinin, NAG/kreatinin. Dále jsme sledovali cIMT,
perfuzi myokardu pomocí SPECT.

4.1.2. Soubor žen s diagnózou karcinom prsu bez další specifikace

Hodnoceno bylo 192 žen s histologicky verifikovaným karcinomem prsu, věk 54 ± 10
(průměr ± směrodatná odchylka), rozmezí 28-76let. Projekt byl schválen etickou komisí a
ženy podepsaly informovaný souhlas. U této skupiny žen jsme navíc oproti předchozí skupině
hodnotili i body-mass index (BMI), menostatus, dobu od stanovení diagnózy, předchozí
chemoterapie, přítomnost vzdálených metastáz, dále anamnézu kouření, srdečního
onemocnění, arteriální hypertenze, diabetu, onemocnění štítné žlázy a poruchy lipidového
metabolismu.

4.1.3. Soubor žen s karcinomem prsu, které podstoupily vyšetření perfuze myokardu pomocí
SPECT

U 181 žen s histologicky potvrzeným karcinomem prsu, věk 53 ± 11 (průměr ±
směrodatná odchylka), rozmezí 28-76let, proběhlo laboratorní vyšetření stejné jako u
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předchozích skupin a navíc u těchto žen proběhlo vyšetření perfuze myokardu pomocí SPECT
k zhodnocení perfuze myokardu před a po léčbě.

4.1.4. Soubor žen s generalizovaným karcinomem prsu léčených bevacizumabem a
chemoterapií s karboplatinou a paklitaxelem

Jedná se o soubor 10 žen s generalizovaným karcinomem prsu, věk 48 ± 14 (průměr ±
směrodatná odchylka), rozmezí 30-72 let. Nemocné byly léčeny kombinací cílené biologické
terapie bevacizumab (10 mg/kg) ve dvoutýdenním intervalu a paklitaxel (90 mg/m2) a
karboplatina (AUC 2) každý týden. V případě jedné nemocné alergické na paklitaxel byl
paklitaxel nahrazen docetaxelem (40 mg/m2).

4.1.5. Soubor žen s karcinomem prsu – retrospektivní analýza v letech 1997-2008

Jedná se o retrospektivní analýzu 456 žen s histologicky verifikovaným karcinomem
prsu, u kterých byla vyšetřována močová koncentrace neopterinu v rámci různých výzkumů
v průběhu let 1997-2008.

57

4.2 Metodika

Vzorky krve byly odebírány z periferní žíly pacientek po nočním lačnění. Vzorky
byly okamžitě odeslány do laboratoře k dalšímu zpracování. K stanovení koncentrace
hemoglobinu byla využita fotometrická metoda s využitím laurylsíranu sodného, počet
leukocytů a trombocytů se stanovovaly pomocí impedančního analyzátoru Sysmex XE-2100
(Sysmex, Kobe, Japan). Fibrinogen byl vyšetřován pomocí koagulační metody dle Clause
s využitím komerčních činidel (Grifols, Barcelona, Spain). Funkční aktivita antitrombinu byla
stanovována spektrofotometricky s využitím chromogenických substrátů (STA Compact;
Stago, Paris, France). K změření plazmatické koncentrace D-dimerů byla využita
turbidimetrie (Stago). Při stanovení koncentrace CRP se využilo jeho aglutinace s částicemi
potaženými protilátkou proti CRP za vzniku komplexu antigen-protilátka. Vzniklý komplex
vytvořil zákal, který byl změřen pomocí turbidimetrie (immunoturbidimetrie). Lipoprotein
(a), sérový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol a triglyceridy byly měřeny
metodou immuno-turbidimetrie nebo enzymovou analýzou

- analyzátor MODULAR

(Hoffmann- La Roche, Basel, Switzerland). Imunochemická analýza byla využita k stanovení
koncentrace homocysteinu (Immukite 2000, Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL,
USA). Glykosylovaný hemoglobin byl měřen pomocí HPLC s využitím Variant II Turbo
Systém (Bio-Rad; Herkules, CA, USA). Pomocí komerčních kitů MODULAR analyzátoru
byly dále měřeny sérové koncentrace glukózy, kreatininu, magnesia, kyseliny močové a
albuminu (Melichar et al. 2009) .
Vzorky ranní moče byly do doby analýzy uchovávány v -20°C. K stanovení
koncentrace neopterinu v moči bylo využito HPLC a je vztažena k hodnotě kreatininu
(μmol/mol kreatininu). Kreatinin byl vyšetřen pomocí Jaffeho reakce (reakce aromatických
nitrolátek s látkami obsahující aktivní methylenovou (= CH) nebo methinovou (≡ C) skupinu)
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na analyzátoru MODULAR po naředění vzorku 1:50. Koncentrace močového albuminu byla
změřena imunochemicky pomocí COBAS-MIRA (Hoffmann-La Roche). Albuminurie byla
prezentována jako poměr albumin/kreatinin (g/mol kreatininu). Aktivita NAG v moči byla
vyšetřována metodou prezentovanou již dříve a je vyjádřena jako poměr NAG/koncentrace
kreatininu (μkat/mol kreatininu) (Melichar et al. Scand J Clin Lab Inv 1995)
Vyšetření karotid proběhlo pomocí dvourozměrné ultrasonografie (přístroj Aplit,
Toshiba, Tokyo, Japan) se snímačem 8-14MHz. IMT (Intima-Media Thickness) je definována
jako vzdálenost mezi echogení linií představující rozhraní krev-intima a echogení linii
představující rozhraní medie-adventicie. IMT byla měřena na zadní straně obou karotid
v longitudinální ploše, ve dvou segmentech (v supraklavikulární části společné karotidy a 2cm
pod bifurkací). V každé úrovní proběhla tři měření a z těchto hodnot byl stanoven aritmetický
průměrem. Výsledně jsme pracovali s průměrnou hodnotou a maximální IMT z naměřených
hodnot ve všech čtyřech segmentech. Měření prováděl tentýž lékař, aby se předešlo
individuálním rozdílům v měření jednotlivých lékařů.
Dále ženy podstoupily zátěžovou EKG-synchronizovanou jednofotonovou emisní
výpočetní tomografii (ECG-gated single-photon emissioncomputed tomography - SPECT).
Jedná se o radionuklidové zobrazovací vyšetření myokardu, jehož hlavními indikacemi je
posouzení prognózy u nemocných s velmi pravděpodobnou nebo již koronarograficky
prokázanou ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nebo zjišťování viabilního myokardu u
nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční a nízkou ejekční frakcí. Toto vyšetření umožňuje
posoudit perfuzi i funkci levé komory během jednoho vyšetření. Princip tohoto vyšetření
spočívá

v získání

obrazových

dat

v EKG-synchronizaci

(obraz

perfuze

jednoho

reprezentativního srdečního cyklu – od end-diastoly přes end-systolu po end-diastolu dalšího
srdečního cyklu). Scintigrafické nálezy jsou obvykle tříděny na normální perfuzi, reverzibilní
defekt (ischemii) a fixní defekt (Kamínek et al. 2003). U našeho souboru bylo k vyšetření
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použito 99m Tc-MIBI v dávce 370 MBq při zátěžovém vyšetření a 1 110MBq u klidového.
Metodou zátěže byla fyzická dynamická zátěž (bicykl). Vyšetření proběhlo na dvouhlavé
rotační SPECT gamakameře (Infinia, General Electric, Fairfield, CT, USA).
Body-mass index byl vypočten dle vzorce: váha (kg)/ (výška (m))2
Porovnání výsledků pacientek a zdravých žen proběhlo pomocí Mann-Whitney U
testu. Rozdíly v datech před a po léčbě byly zpracovány pomocí Wilcoxonova testu.
Statistická významnost byla vztahována k hladině významnosti 0,05. Ke statistickému
zpracování dat jsme použili program NCSS (Numer Cruncher Statistical Systéme, Kaysville,
UT,USA)
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5. Výsledky

5.1. Soubor žen s karcinomem prsu léčených chemoterapií na bázi antracyklinů
versus zdravé ženy

Nebyl zaznamenám signifikantní rozdíl mezi pacientkami a zdravými kontrolami
(tabulka č.1). První vyšetření proběhlo 19 ± 19 (průměr ± směrodatná odchylka) dnů po
stanovení diagnózy. Druhé měření proběhlo 618 ± 171 dnů po prvním měření a 442 ± 181 dnů
po dokončení chemoterapie. Ve srovnání s měřením před léčbou došlo k poklesu v počtu
bílých krvinek a destiček, hemoglobinu, kreatininu, HDL cholesterolu, retinolu, albuminu,
močového NAG a albuminu. Naopak došlo k signifikantnímu nárustu celkového cholesterolu,
LDL cholesterolu, triglyceridů, neopterinu a IMT. Pouze u jedné z 30 pacientek byla
zaznamenána porušená perfuze myokardu při vstupním vyšetření. Celkem 36 pacientek
podstoupilo kontrolní vyšetření SPECT po léčbě a porucha perfuze byla u dvou případů
(jedna nemocná měla poškozenou perfuzi již při vstupním vyšetření a druhá nemocná neměla
vstupní SPECT).
Při posuzování těchto změn z hlediska meno-statu větší změny byly zaznamenány u
postmenopauzálních žen. U postmenopauzálních nemocných kromě sníženého počtu bílých
krvinek, hemoglobinu a destiček, byl signifikantní nárust v celkovém cholesterolu, LDL
cholesterolu, triglyceridech a koncentraci neopterinu v moči. Dále bylo pozorováno
signifikantní snížení HDL cholesterolu, kreatininu, retinolu, albuminu a koncentrace NAG
v moči (tabulka č.2). U premenopauzálních žen byl zaznamenán signifikantní nárust jen
v sérové koncentraci triglyceridů a snížení koncentrace albuminu v moči, bílých krvinek a
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destiček. Při posuzování výsledku je nutné zohlednit velikost sledované skupiny (13 žen)
(tabulka č.3)

5.2. Soubor žen s diagnosou karcinom prsu bez další specifikace

U 15 žen se jednalo o metastatické onemocnění, 177 nemocných bylo bez vzdálených
metastáz. U nemocných s generalizovaným onemocněním byla naměřena signifikantně vyšší
koncentrace fibrinogenu, CRP, neopterinu v moči a vyšší IMT karotid. Dále jsme pozorovali
signifikantně nižší koncentraci albuminu v séru (tabulka č.4).
Korelace mezi CRP, močovou koncentrací neopterinu, IMT karotid a dalších
parametrů rizika vzniku komplikací aterosklerózy jsou zaznamenány v tabulce (tabulka č.5).
Signifikantně pozitivní korelace byla zjištěna mezi IMT a věkem, BMI, D-dimery, glukozou,
kyselinou

močovou,

celkovým

cholesterolem,

LDL

cholesterolem,

triglyceridy,

homocysteinem, glykosylovaným hemoglobinem, retinolem, CRP a močovým NAG.
Negativní korelace pak mezi IMT and HDL cholesterolem a albuminem. Dále byla
pozorována signifikantně negativní korelace mezi koncentrací neopterinu v moči a počtem
krevních destiček, kreatininem, HDL cholesterolem, albuminem, retinolem a alfatokoferolem. Signifikantně pozitivní korelace pak mezi CRP a močovým neopterinem,
věkem, BMI, počtem bílých krvinek, fibrinogenem, glukosou, kyselinou močovou,
triglyceridy a koncentrací albuminu v moči. CRP negativně korelovalo s HDL cholesterolem
a albuminem.
U 35 žen byly sonograficky (cIMT) zjištěny známky aterosklerozy, u 157 pak tyto
změny nebyly pozorovány. Ženy se sonograficky zobrazenými aterosklerotickými změnami
byly signifikantně starší, měly vyšší BMI, koncentraci fibrinogenu, glukozy, celkového
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cholesterolu, LDL cholesterolu a glykosylovaného hemoglobinu a signifikantně nižší
koncentraci HDL cholesterolu (tabulka č. 6)

5.3. Soubor žen s karcinomem prsu, které podstoupily vyšetření perfuze myokardu pomocí
SPECT

Porucha perfuze myokardu byla zaznamenána jen u 12-ti žen (tj.7%). Nemocné se
zjištěnou poruchou perfuze měly signifikantně vyšší BMI, koncentraci fibrinogenu, glukosy v
krvi a albuminu v moči (tabulka č.7). Radioterapii na oblast levého hemithoraxu podstoupilo
celkem 58 žen. U žen z našeho souboru po radioterapii na oblast levého hemithoraxu byl
zaznamenán defekt v perfuzi myokardu častěji (tabulka č.8).
Sledované klinické a laboratorní parametry byly rozděleny na hodnoty nad (D-dimery,
fibrinogen, glukosa, kyselina močová, celkový cholesterol, LDL cholesterol, lipoprotein(a) a
CRP) a pod (serový albumin) referenční rozmezí. V případě, že byly parametry méně než
10% hodnoty nad či pod referenční rozmezí nebo bylo referenčí rozmezí špatně definovatelné,
hodnotícím mezníkem byl třetí kvartil (věk, doba diagnosy, BMI, leukocyty, počet krevních
destiček, antitrombin, kreatinin, triglyceridy, homocystein, glykosylovaný hemoglobin,
retinol, alfa-tokoferol, NAG a neopterin v moči) a první kvartil (hemoglobin, magnesium a
HDL cholesterol). V regresní analýze pouze radioterapie levé části hrudníku, BMI a
albuminuria signifikantně predikovali defekt v perfuzi myokardu.
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5.4 Soubor žen s generalizovaným karcinomem prsu léčených bevacizumabem a
chemoterapií s karboplatinou a paklitaxelem

Průměrné koncentrace CRP a neopterinu převyšovaly běžnou koncentraci těchto látek u
zdravých žen či u nemocných s nepokročilým nádorem. Koncentrace retinolu a alfatokoferolu byly pod hodnotami koncentrací odpovídajících hodnotám u zdravých žen a
koncentrace homocysteinu a kyseliny močové odpovídaly běžným hodnotám u zdravých žen
či nemocných s nepokročilým nádorem (Melichar et al. Anticancer Res 2009).
Ve srovnání se stavem před zahájením terapie se koncentrace homocysteinu, CRP a
neopterinu v moči snížila a koncentrace retinolu a alfa-tokoferolu se naopak zvýšila. Také
bylo zaznamenáno postupné snížení koncentrace hemoglobinu. Koncentrace kyseliny močové
v séru zůstala konstantní. Statisticky významné snížení homocysteinu v séru bylo patrné při
návštěvě 7 a 10, pro CRP to byla návštěva 3,4,8,9 a 11 a pro koncentraci neopterinu v moči
návštěvy 2 a 4. Koncentrace retinolu signifikantně vzrostla při návštěvě 2 až 4, alfa-tokoferol
byl zvýšen při návštěvě 9.
V rámci první návštěvy byla pozorována negativní signifikantní korelace mezi CRP a
hemoglobinem (rs = -0.72; p < 0.05), při druhé návštěvě signifikantně negativní korelace mezi
CRP a retinolem (rs = -0.76; p < 0.05), CRP a alfa-tokoferolem (rs = -0.67; p < 0.05) a
retinolem a alfa-tokoferolem (rs = 0.72; p < 0.05). Dále signifikantní negativní korelace mezi
retinolem a CRP (rs = -0.75; p < 0.05) a pozitivní korelace mezi alfa-tokoferolem a
hemoglobinem (rs = 0.81; p < 0.05) byla pozorována při návštěvě číslo tři. Jiné signifikantní
korelace nebyly zaznamenány.
Po 4 měsících bylo hodnoceno, a stále na léčbě, jen pět pacientů. Dvě nemocné přežily
až do doby analýzy – více než dva roky po zahájení léčby. Přežití těchto nemocných bylo
bráno jako 930 dní. Doba přežití signifikantně korelovala u návštěvy jedna s hemoglobinem
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(rs = 0.74; p < 0.05), alfa-tokoferolem (rs = 0.84; p < 0.005) a inverzně s CRP (rs = -0.73; p <
0.05). U návštěvy dva byla zaznamenána korelace s hemoglobinem (rs = 0.67; p < 0.05), alfatokoferolem (rs = 0.75; p < 0.05) a negativní korelace s CRP (rs = -0.88; p < 0.001).
Doba přežití nemocných s hodnotou koncentrace alfa-tokoferolu v séru nad hodnotou
mediánu při návštěvě jedna (19.4 µmol/L) byla signifikantně delší ve srovnání s nemocnými
s hodnotou koncentrace alfa-tokoferolu nižší než hodnota mediánu (median 910 vs. 293 days,
p < 0.05). Také doba přežití nemocných s koncentrací alfa-tokoferolu nad hodnotou mediánu
při návštěvě dvě (23 µmol/L) byla delší (median 903 vs. 286 days, p < 0.05) než doba přežití
u nemocných s CRP pod hodnotou mediánu median (5 mg/L) při této návštěvě (median 903
vs. 309 days, p < 0.05).

5.5 Soubor žen s karcinomem prsu – retrospektivní analýza v letech 1997-2008

Koncentraci neopterinu v moči jsme sledovali u 456 žen s karcinomem prsu, doba od
stanovení diagnozy byla v rozmezí 0 – 235,1 měsíce s mediánem 0,7 měsíce. Medián
sledování přeživších nemocných byl 56 (18-152) měsíců. Neopterin byl vyšetřen v průběhu 6
měsíců od diagnózy u 361 nemocných (79% z celého souboru). V této sledované skupině
nemocných byl neopterin vyšší než 205µmol/mol kreatininu (horní limit normy definován
v předchozích studiích (Melichar et al. Pteridines 2006)) u 113 nemocných (25%). Neopterin
byl signifikantně vyšší u 55 nemocných s metastazujícím nebo rekurentním karcinomem
vzhledem k ostatním nemocným (průměr ± standardní odchylka 224 ± 203 vs 176 ± 177
µmol/mol kreatininu, p˂0,05). Nebyl pozorován signifikantní rozdíl u nemocných
s rozdílným stádiem nemetastatického onemocnění (stadium 0-I 170 ± 66 µmol/mol
kreatininu, n=51; stadium II 161 ± 79 µmol/mol kreatininu, n=203; stadium III 198 ± 275
µmol/mol kreatininu, n=147). U 401 nemocných bez mestatického či rekurentního karcinomu
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byl neopterin signifikantně vyšší u nemocných, které podstoupily terapii ve srovnání
s nemocnými bez terapie (211 ± 274 vs 159 ± 97 µmol/mol kreatininu, p˂0,001).
Během období sledování zemřelo 99 nemocných. Hodnota 205 µmol/mol kreatininu
byla použita jako dělící hodnota na hodnoty v normě a nad normu v rámci analýzy přežití.
Mediánu přežití nedosáhly nemocné ani s normální ani s vyšší koncentrací neopterinu, ale
nemocné s koncentrací neopterinu 205 µmol/mol kreatininu a vyšší měly signifikantně nižší
přežití. Nemocné s normální hodnotou neopterinu měly pěti-leté přežití 80% a deseti-leté
74%. U nemocných s vyšší koncentrací neopterinu bylo pěti-leté přežití 69% a deseti-leté
přežití 50% (p=0,005). Signifikantní rozdíl v přežití byl pozorován u nemocných se
stanovenou koncentrací neopterinu v průběhu 6 měsíců po stanovení diagnozy ( pěti- a desetileté přežití 82% a 76% vs 72% a 52%, p=0,02) nikoliv u nemocných se stanovenou
koncentrací neopterinu později.
Exprese hormonálních receptorů a HER-2 karcinomu byla stanovena u 434 nemocných
(95% z celkového počtu nemocných). U nemocných se stanovenou diagnosou před rokem
2000 není nádorový fenotyp k dispozici. V té době nebyla exprese HER-2 rutině vyšetřována
u všech nemocných. Dále u několika nemocných s expresí HER-2 2+ imunohistochemicky
nebyla potvrzena pomocí FISH (fluorescenční hybridizace in situ) z technických důvodů.
Signifikantní rozdíl v přežití založeném na koncentraci neopterinu v moči byl pozorován
u nemocných s karcinomem exprimujícím hormonální receptory a zároveň bez exprese HER2 (pěti- a deseti-leté přežití 86% a 82% vs 75% a 41%; p=289) a u nemocných s vysokou
expresí HER-2 (p=0,01; n=83). U nemocných s HER-2 pozitivním nádorem bylo pěti- a
deseti-leté přežití 80% a 57%. U 62 neocných s triple negativním tumorem nebyl zaznamenán
rozdíl v přežití.
U 447 nemocných (98% z celkového počtu) byla zároveň s neopterinem vyšetřena
periferní krev, u 395 (87%) nemocných byl stanoven i diferenciální rozpočet bílých krvinek.
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Negativní korelace byla mezi koncentrací neopterinu v moči a počtem krevních destiček
(p=0,02), jiné korelace mezi neopterinem o ostatními parametry krevního obrazu nebyly
zjištěny. Koncentrace albuminu v séru byla stanovena u 439 nemocných (96%) a byla
zaznamenána hraniční negativní korelace s močovým neopterinem ( rs=-0.09, p=0,05). CRP
bylo stanovena u 386 nemocných (85%) a byla zaznamenána pozitivní korelace mezi CRP a
neopterinem (rs= 0,24, p˂0,00001).
Mezi ostatními vyšetřovanými parametry patřily CRP, hemoglobin, počet neutrofilů
v periferní krvi a počet krevní destiček k signifikantním prognostickým faktorům
(tabulka č.9). V multivariantní analýze byl věk, exprese hormonálních receptorů, počet
neutrofilů, staging a hemoglobin prognostický indikátor u nemocných bez distálních metastáz
(tabulka č.10).

67

6. Diskuze

6.1. Soubor žen s karcinomem prsu léčených chemoterapií na bázi antracyklinů
versus zdravé ženy

Z těchto našich výsledků je patrná spojitost mezi chemoterapií s antracykliny
a zvýšením sledovaných laboratorních rizikových faktorů aterosklerózy a aterosklerózou jako
takovou u nemocných s karcinomem prsu. Terapie karcinomu prsu vedla k negativnímu
ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy. Došlo k signifikantnímu zvýšení IMT (neivazivní
indikátor aterosklerózy) v relativně krátkém časovém období, což podporuje hypotézu
progrese aterosklerózy spojenou s multimodální terapií karcinomu prsu. Ačkoliv druhé měření
proběhlo u většiny nemocných s odstupem více jak rok od dokončení terapie (chemoterapie,
radioterapie), koncentrace hemoglobinu, počet bílých krvinek a destiček přetrvával
signifikatně nižší. Dále zvýšení koncentrace LDL cholesterolu a triacylglycerolů bylo
provázeno signifikantním poklesem HDL cholesterolu. Co se týká hormonální terapie, tak
terapie tamoxifenem byla spojena s příznivým efektem na koncentraci celkového cholesterolu
(Morales et al. 1996), efekt inhibitorů aromatázy byl víceméně neutrální. Změny
v koncentraci lipidů v séru byly častěji zaznamenány u nemocných po změně terapie
z tamoxifenu na inhibitory aromatázy. Tyto nemocné měly již před zahájením terapie
inhibitory aromatázy nižší koncentraci lipidů. Lze tedy usuzovat, že inhibitory aromátazy
nemají přímý vliv. Dalším důkazem je, že u žen na primární terapii inhibitory aromatázy
nedochází k signifikantním změnám v koncentraci lipidů v séru. (Melichar et al. Anticancer
res 2009). Zvýšení koncentrace LDL a triacylglycerolů bývá dáváno do souvislosti s indukcí
menopauzy u premenopauzálních nemocných. Při srovnání pre- a post-menopauzálních
léčených nemocných byla změna v lipidogramu více vyjádřena u postmenopauzálních žen.
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Ačkoliv vysvětlením může být malý počet sledovaných žen v této studii, data naznačují, že
změny v lipodigramu by mohly být nezávislé na chemoterapii (antracykliny) indukovanou
menolýzu. Nárust LDL cholesterolu a triglyceridů po chemoterapii je třeba zohlednit hlavně
pro nově se vyvíjecí cílenou léčbu, která má další nežádoucí účinky. Jako příklad je možné
uvézt inhibitory mTOR (mammalian target of rapamycin) a některé z jeho nežádoucích
účinků jako hyperlipidémie či hypercholesterolémie.
Není mnoho studií sledujících efekt protinádorové léčby na IMT. Ozáření krku je
spojeno s nárustem IMT (Dorresteijn et al. 2005). Na druhou stranu nemocné s karcinomem
prsu na hormonální terapii tamoxifenem měly signifikantně menší IMT (Simon et al. 2002).
Ve studii srovnávající IMT před a 10 týdnů po chemoterapii s cisplatinou u nemocných
s testikulárním nádorem, byl zjištěn signifikantní nárust IMT (Nuver et al. 2005).
Ve srovnání zvětšení IMT a nárustu laboratorních markerů aterosklerózy u nemocných
byla porucha perfuze myokardu sledovaná pomocí SPECT jen ojedinělá a nebyl zaznamenán
nárust defektů v perfuzi. V literatuře je popisována porucha perfuze myokardu při
protinádorové terapii (Hardenbergh et al. 2001) a je potvrzena predikce srdečních příhod u
nemocných s defektem v perfuzi myokardu vyšetřenou SPECT (Chandra et al. 2009).
Vysvětlení tohoto našeho výsledku je velmi pravděpodobně na vrub malé skupině
sledovaných nemocných a krátkého intervalu sledování. Vedle hypercholesterolémie a
arteriální hypertenze může komplexní terapie karcinomu prsu ovlivnit i další nově zkoumané
parametry spojené s progresí aterosklerózy. Jedná se o markery systémové zánětlivé reakce a
antioxidanty (v našem případě konkrétně CRP, neopterin, retinol). V této době je obecně
ateroskleróza považována za zánětlivé onemocnění (reakce na zánětlivé změny v cévní stěně).
Předpokládá se, že systémová zánětlivá reakce způsobená infekčními činiteli (například
Chlamydia

pneumonie,

Helicobacter

pylori,

Haemophilus

influenzae,

Mycoplasma

pneumonie atd.), spojená s nárustem CRP přispívá k progresi aterosklerózy (Espinola-Klein et
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al. 2002). Vedle infekcí je nádorové postižení a jeho léčba další důležitý stimul systémové
zánětlivé reakce. CRP je zvýšené jak u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním
tak u lidí s aterosklerózou. Z mnoha studií je známo, že parametry zánětlivé reakce jsou
prediktory rizika kardiovaskulární příhody. Naše výsledky potvrdily souvislost nádorového
onemocnění a jeho terapie s chronickou zánětlivou reakcí (nárust koncentrace neopterinu a
pokles v koncentraci retinolu).

Nárust koncentrace neopterinu v moči je v souladu

s předchozí studií, kde byla koncentrace neopterinu sledovaná u nemocných s karcinomem
prsu léčených chemoterapií s antracykliny (Melichar et al. Anticancer res 2008). Snížená
koncentrace retinolu byla v naší studii také pozorována v souvislosti s podáním chemoterapie.
Sérový retinol se váže na protein (retinol binding protein) a syntéza tohoto proteinu je
snižována prozánětlivými cytokiny (viz výše).
Dle předchozích sledování došlo k subklinickému postižení ledvin při léčbě karcinomu
prsu chemoterapií, což se odrazilo ve zvýšení koncentrace NAG (indikátor renálního selhání).
Paradoxně při sledování naší skupiny nemocných došlo k signifikantnímu poklesu
koncentrace NAG v průběhu chemoterapie. Podobně došlo k poklesu albuminurie.
V předchozích studiích byl pozorován vzestup koncentrace NAG u nemocných s nádorovým
onemocněním (Melichar et al. Scand J clin lab. 1995). Pokles při našem sledování je
pravděpodobně spojen s kontrolou onemocnění.
Shrnutím výsledků našeho sledování došlo k signifikantnímu nárustu cIMT, celkového
cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridů a koncentrace neopterinu v moči. Naopak došlo
k poklesu kreatininu, HDL cholesterolu a retinolu.
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6.2. Soubor žen s diagnosou karcinom prsu bez další specifikace

IMT karotických tepen, jeden z možných průkazů aterosklerozy u asymptomatických
lidí, byl v této skupině sledovaných žen v souladu s rizikovými faktory aterosklerozy, které
vychází z výsledků studií na celé populaci (Zanchetti et al. 1998). Patří sem mimo jiné věk,
BMI, koncentrace glukosy, kyseliny močové, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, albuminu
a homocysteinu. Dále jsme sledovali souvislost se systémovou zánětlivou odpověí organismu.
CRP, klíčový indikátor systémové zánětlivé reakce, koreloval s IMT stejně jako s rizikovými
faktory aterosklerozy. V našem případě BMI, kyselina močová nebo HDL cholesterol.
cIMT bylo zvýšené u žen s generalizovaným onemocněním. I další parametry se lišily
u nemocných s lokalizovanou a generalizovanou chorobou, například známky systémové
zánětlivé reakce jako jsou CRP, koncentrace neopterinu v moči, fibrinogen nebo hemoglobin.
Tato sledovaná souvislost mezi zvýšeným cIMT, markery zánětlivé reakce a generalizovaným
onemocněním podporuje hypotézu akcelerace aterosklerozy u nemocných s pokročilým
nádorovým onemocněním. Je známá asociace zánětlivých změn a aterosklerozy (Roman et al.
2003, Asanuma et al. 2003). Pokročilé nádorové onemocnění je silnějším induktorem
zánětlivé reakce než benigní změny. Existuje jen velmi omezené množství dat sledující
souvislost nádorového onemocnění a aterosklerozy, která by mohla být nezávislá na
protinádorové terapii (Kopelson et al. 1978, Pehrsson et al. 2005). Je tedy pochopitelný nárust
rizika aterosklerosy u nemocných s léčeným pokročilým či metastatickým nádorovým
onemocněním, které je bez systémové terapie téměř vždy letální. Na druhou stranu je jen
málo metastazovaných nádorů možné intenzivní systémovou terapií vyléčit, a proto je těžké u
těchto nemocných rozlišit efekt terapie od systémové reakce způsobené pokročilým
nádorovým onemocněním. Incidence většiny nádorových onemocnění narůstá s věkem. I
riziko komplikací aterosklerosy narůstá s věkem. V průběhu let byla sledovaná souvislost
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mezi nádorovým onemocněním a aterosklerózou a výsledky byly velmi kontroverzní.
Kopelson a Herwig (Kopelson et al. 1978) sledovali postižení koronárních cév u nemocných
s maligním onemocněním. Z jejich výsledku sledování vyplynulo, že postižení koronárních
cév je u nemocných s karcinomem vzácné. Je třeba zohlednit možnou chybu ve výběru
kontrolní skupiny a také podotknout, že v době výzkumu (kolem roku 1978) nebylo možné
metastatické onemocnění léčit. Dále Ogawa a spolupracovnící (Ogawa et al. 1995) objevili
při pitvě 1642 zemřelých na nádorové onemocnění incidenci infarktu myokardu v 6,5%. Ve
srovnání s ostatními typy tumorů signifikantně vyšší incidence infarktu myokardu byla u
karcinomu plic, hlavy a krku a uroteliálních tumorů. Je zde zřejmá spojitost rizikových
faktorů jako je kouření, arteriální hypertenze a hyperlipoproteinémie. Zvýšenou incidenci
akutního infarktu myokardu u nemocných s karcinomem plic ve srovnání s nemocnými
s jinými typy nádorů pozoroval i Fujiwara (Fujiwara et al. 1978). Pehrsson a jeho
spolupracovníci (Pehrsson et al. 2005) vyzkoušeli opačný postoj, kdy zkoumali incidenci
karcinomů u nemocných léčených pro ischemickou chorobu (akutní infarkt myokardu, angina
pectoris nebo intermitentnimi klaudikační bolesti). Incidence karcinomů byla sice jen mírně,
ale signifikantně vyšší. Převážně se jednalo o karcinomy typické pro kuřáky (karcinom plic,
močového systému).
Existují jasná data o zvýšené incidenci kardiovaskulárních příhod vzniklých na
podkladě aterosklerosy u nemocných, kteří podstoupili v dětství léčbu dětských nádorů.
Nádory dětského věku jsou většinou dobře léčitelné a tudíž se nemocní dožívají
dlouhodobých komplikací léčby (Zagars et al. 2004).
I v naší skupině sledovaných žen jsme potvrdili, že pokročilé nádorové onemocnění i
proti nádorová terapie je spojena s aktivací systémové zánětlivé reakce a se změnami
v koncentraci v antioxidantů. Tyto změny jsou dalšími důležitými faktory k podpoře rozvoje
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aterosklerozy (vedle typické arteriální hypertenze či dyslipoproteinémie) (Hansson et al.
2011).
V souhrnu lze říct, že cIMT bylo signifikantně vyšší u nemocných s metastatickým
karcinomem prsu. cIMT pozitivně korelovalo s věkem, BMI, D-dimery, glukosou, kyselinou
močovou, celkovým cholesterolem, LDL cholesterolem, triglyceridy, homocysteinem,
glykosylovaným hemoglobinem, retinolem, CRP a koncentrací NAG v moči. Negativní
korelace byla mezi cIMT a HDL cholesterolem a albuminem.

6.3. Soubor žen s karcinomem prsu, které podstoupily vyšetření perfuze myokardu pomocí
SPECT

Naše výsledky poukazují na relativně malou prevalenci poruchy perfuze myokardu u
asymptomatickych nemocných s karcinomem prsu. Výskyt poruchy perfuze myokardu
v námi sledované skupině je v souladu s přítomností rizikových faktorů aterosklerozy v celé
populaci. Při zohlednění faktu, že část nemocných podstoupila systémovou chemoterapii a
byla ozářena na levou část hrudníku, se incidence defektu perfuze myokardu jeví opravdu
nízká. Přítomnost tohoto defektu u nemocných s karcinomem prsu je známá (Gallucci et al.
2008, Tzonevska et al. 2006, Hardenbergh et al. 2001, Correa et al. 2008). Vyšetření SPECT
myokardiální perfuze může predikovat srdeční příhody v následujících třech letech u
nemocných s malignitou. Vyšší věk, kouření a fibrilace síní jsou spojeny s horší prognózou,
naopak vyšší ejekční frakce levé komory a užívaní aspirinu mají protektivní vliv (Chandra et
al. 2009). Defekty v perfuzi myokardu byly pozorovány u 24% pacientů léčených
chemoterapií a radioterapií levé poloviny hrudníku (Tzonevska et al. 2006). V ostatních
studiích byl poměr defektů v perfuzi dokonce vyšší (Hardenbergh et al. 2001, Correa et al.
2008). Defekty v perfuzi myokardu byly nalezeny i u nemocných s jinými primárními nádory
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léčenými systémovou chemoterapií a ozářením hrudníku (Gayed et al. 2009). Nižší incidence
defektů perfuze u naší skupiny nemocných mohla být zapříčiněna krátkou dobou sledování.
Na každý pád byla radioterapie levé části hrudníku signifikantním prediktorem poruchy
perfuze myokardu. V souhrnu lze říct, že defekty perfuze myokardu spojené s ischemii
myokardu jsou vzácné u asymptomatických žen s karcinomem prsu. A incidence této poruchy
byla spojena s vyšším BMI, s vyšší koncentrací fibrinogenu, glukosy a koncentrací albuminu
v moči.

6.4 Soubor žen s generalizovaným karcinomem prsu léčených bevacizumabem a
chemoterapií s karboplatinou a paklitaxelem

Jak jsme předpokládali, nemocné s generalizovaným karcinomem měly hodnotu CRP
vyšší a hodnotu hemoglobinu, retinolu a alfa-tokoferolu nižší než zdravé ženy nebo ženy
s časným karcinomem. Vyšší hodnota koncentrace neopterinu v moči je v souladu
s předchozími pozorováními toho zvýšení u nemocných s generalizovaným karcinomem prsu
(Murr et al. 1999). Zvýšená koncentrace neopterinu v moči je rovněž považována za
nezávislý prognostický faktor pro přežití nemocných s karcinomem prsu.
V naší studii jsme pozorovali pokles koncentrace homocysteinu v séru, CRP a
neopterinu v moči stejně jako zvýšení retinolu a alfa-tokoferolu u nemocných
s generalizovaným karcinomem prsu na terapii bevacizumab-paklitaxel-karboplatina. Počet
sledovaných nemocných byl omezený a tím pádem i možnost zjistit signifikantní rozdíl
během léčby. Nicméně byl zaznamenán statisticky významný pokles v systémové zánětlivé
odpovědi a koncentraci homocysteinu v séru. Z pohledu rizika aterosklerózy toto naše
pozorování poukazuje vedle nežádoucích účinků jako je arteriální hypertenze či proteinurie
při terapii bevacizumabem také na žádoucí vliv na laboratorní markery aterósklezy.
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Vzhledem k příliš malé skupině námi sledovaných nemocných je třeba na výzkumu změn
v systémové zánětlivé odpovědi při terapii bevacizumabem společně s chemoterapií
pokračovat u větší skupiny. Byl zaznamenán je mírný pokles v koncentraci sérového
homocysteinu. Stejně tak snížení koncentrace homocysteinu a CRP bylo pozorováno u
nemocných s generalizovaným karcinomem kolorekta léčených bevacizumabem v kombinaci
s oxaliplatinou, 5-fluorouracilem a kyselinou listovou (Melichar et al. Anticancer Res. 2009).
Homocystein je meziprodukt v metabolismu methioninu. Příčina zvýšené koncentrace
homocysteinu v séru může být v deficitu vitamínu B12 nebo folátu. Zvýšená koncentrace
homocysteinu je známý rizikový faktor aterosklerosy a trombozy (Wierzbicki et al. 2007).
Hyperhomocysteinémie byla zaznamenána i u nádorových onemocnění (Wu et al. 2002).
Homocystein je produktem jak nádorových buněk tak aktivovaných leukocytů. Jak bylo již
dříve uvedeno, koncentrace homocysteinu v séru by mohla být u onkologicky nemocných
využita jako onko-marker. Pokles hodnoty odpovídá dobré odpovědi tumoru na léčbu.
Naše data, pokles CRP a neopterinu, poukazují na supresi akutní zánětlivé a imunitní
reakce během léčby bevacizumabem a cytotoxickými látkami. Nemocní s pokročilým
nádorovým onemocněním mají zvýšené reaktanty akutní fáze. K hodnocení reakce akutní
fáze se nejčastěji používá hodnota CRP. Koncentrace CRP bývá zvýšená i u nemocných
s aterosklerózou a predikuje kardiovaskulární příhody u nemocného v průběhu dalších let
(Rocker et al. 2000). Zvýšená koncentrace neopterinu v moči je u nemocných s nádorovým
onemocněním také dokumentována (Melichar et al. Int J Gynecol Cancer 2006). Zvýšení
koncentrace neopterinu v moči byla popsána u nemocných po podání cytokinů (Melichar et
al. Int J Gynecol Cancer 2006) nebo chemoterapie (Melichar et al. Anticancer Res 2008), ale
ještě stále jsou omezená data o koncentraci neopterinu u nemocných s cílenou terapií.
Podobně jako CRP i neopterin je zvýšen u nemocných s aterosklerózou a predikuje u těchto
nemocných kardiovaskulární příhody v následujících letech. U nemocných s tumory různých
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lokalit je zvyšující se koncentrace neopterinu v séru či moči spojena se špatnou prognózou
(Melichar et al. Int J Gynecol Cancer 2006). Koncentrace neopterinu odráží dysregulaci
imunitního systému, stejně jako CRP, a oba tyto markery odráží aktivitu onemocnění.
Podobně jako u homocysteinu, snižující se koncentrace neopterinu a CRP je spojena
s tumorem pod kontrolou a navíc může odrážet stav hostitelovi imunity a její schopnost
bojovat proti tumoru.
Snížení zánětlivé odpovědi v podobě snížení koncentrace CRP a neopterinu bylo v naší
skupině nemocných provázeno zvýšením koncentrace retinolu a alfa-tokoferolu. Jak jsem již
dříve zmiňovala, vitamín E patří k hlavním antioxidantům v séru. Termín vitamín E zahrnuje
hned několik v přírodě se běžně objevujících tokoferolů a tokotrienolů. Alfa-tokoferol je
zodpovědný za většinu aktivity vitamínu E v živočišné tkáni. Porušení antioxidantní
rovnováhy může být způsobeno i v rámci nežádoucích účinků radioterapie nebo
chemoterapie. Retinol je hlavní cirkulující forma vitamínu A. Má také antioxidační účinky a
hraje důležitou úlohu v různých fyziologických procesech (např. zrak, růst, vývoj a
diferenciace, imunitní odpověď). Koncentrace retinolu a alfa-tokoferolu v séru je
signifikantně nižší u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním (McMillan et al.
2002). Toto bylo dokumentováno dříve než fakt, že efektivní protinádorová terapie může vézt
k nárustu koncentrace retinolu a alfa-tokoferolu (Melichar et al. Anticancer Res. 2009). Jako
vysvětlení tohoto jevu se nabízí suprese systémové zánětlivé reakce. U našeho souboru jsme
zaznameli signifikantně negativní korelaci mezi CRP a retinolem. V předchozích studiích je
dokumentována i negativní korelace mezi neopterinem a alfa-tokoferolem (Murr et al. 2009).
Na našem souboru jsme tento fakt nepotvrdili, což může být způsobeno malým počtem žen
v našem souboru. Vliv může mít i vyšší zastoupení retnolu a alfa-tokeferolu v dietě těchto
žen. Ikdyž nárust koncentrace retinolu byl zaznamenán týden po zahájení terapie, tedy v době
kdy se objevuje emetogenní nežádoucí účinek této terapie a s tím spojená nižší chuť k jídlu.
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V souhrnu lze říct, že koncentrace homocysteinu, CRP v séru a neopterinu v moči
poklesla, zatímco došlo k nárustu koncentrace retinolu a alfa-tokoferolu u nemocných
s generalizovaným karcinomem prsu během terapie bevacizumabem a cytotoxickou terapií.
Dle těchto dat lze usuzovat, že léčba nádorového onemocnění má příznivý vliv i na rizikové
faktory aterosklerózy.

6.5 Soubor žen s karcinomem prsu – retrospektivní analýza v letech 1997-2008

Dle našich dat má jen malý podíl nemocných s karcinomem prsu zvýšenou koncentraci
neopterinu v moči, což je v souladu s předchozími výzkumy (Melichar et al. Pteridines
2006). Zvýšená koncentrace neopterinu v moči či séru u onkologicky nemocných je bohatě
dokumentována a to u nemocných s karcinomy různých lokalit. Vyšší koncentrace neopterinu
je spojena s horší prognózou (Melichar et al. Int J Gynecol Cancer 2006). Sledována byla
korelace mezi nízkým počtem lymfocytů nebo lymfocyty se zhoršenou funkcí a neopterinem
(Melichar et al. J Clin Lab Invest. 2001). Lze tedy usuzovat, že neopterin odráží dysregulaci
imunitní reakce (Melichar et al. Int J Gynecol Cancer 2006). Ačkoliv je karcinom prsu
nejčastějším karcinomem žen, není mnoho literárních zdrojů dokládajících neopterin jako
marker systémové imunitní reakce u nemocných s tímto nádorem. Zvýšená koncentrace
neopterinu v moči byla zjištěna u méně než 20% nemocných s touto diagnozou (Melichar et
al. Pteridines 2006). V předchozích studiích byl zvýšený neopterin spojen s vyšším stadiem
nemoci nebo s metastatickým onemocněním, a zvýšená koncentrace neopterinu v moči byla
signifikantním prognostickým faktorem jak v univariantní tak multivariantní anylýze (Murr et
al. Clin Chem 1999). V multivariantní analýze, přítomnost vzdálených metastáz, postižení
lymfatických uzlin a neopterin byl signifikantní prediktor přežití (Murr et al. Clin Chem
1999). Na rozdíl od nás Murr et al. měli k dispozici soubor žen s delší dobou sledování. U
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přežívajících nemocných s karcinomem prsu s dlouhodobou únavou byla zaznamenána vyšší
koncentrace sérového neopterinu, antagonisty interleukin1 receptoru a rozpustného tumor
necrosis faktoru II na rozdíl od nemocných bez únavového syndromu (Bower et al.
Psychosom Med. 2002).
V našem souboru byl zvýšený neopterin spojen se špatnou prognózou u nemocných
s hormonálně dependentním HER-2 pozitivním karcinomem, nikoliv u nemocných s triple
negativním karcinomem. Triple negativní karcinomy jsou charakteristické agresivním
průběhem, ale systémová zánětlivá reakce v tomto případě asi není tak důležitá v určení
prognózy těchto nemocných. V našem souboru byly zařazeny nemocné, které měly vyšetřen
neopterin v období určení diagnózy a zároveň nemocné vyšetřené až v průběhu poléčebného
sledování. Byly zde zařazeny ženy s metastatickým postižením i ženy již v kompletní remisi.
Ve většině studií zkoumajících prognostické faktory založené na zánětlivé odpovědi byly
vzorky na vyšetření neopterinu či jiných markerů zánětlivé odpovědi odebírany v době
diagnozy. Na druhou stranu rekurence u karcinomu prsu je poměrně častá, takže sledování
rizika v průběhu sledování ma své opodstatnění. V našem souboru markery systémové
zánětlivé reakce – CRP a sérový amyloid A – byly signifikantními prediktory smrti
v populaci žen sledovaných něco kolem 31 měsíců od diagnózy karcinom prsu (Pierce et al.
J Clin Oncol. 2009). V multivarietní analýze věk, stadium, status hormonálních receptorů,
počet neutrofilů a hemoglobin byly prognostickými faktory. Na druhou stranu, koncentrace
neopterinu v moči a CRP nebyly prognostickými faktory na rozdíl od předchozích výzkumů
(Pierce et al. J Clin Oncol. 2009). Existuje několik možných vysvětlení tohoto rozdílu.
Délka sledování nemocných byla v našem souboru podstatně kratší než u jiných studií. Na
každý pád počet neutrofilů v periferní krvi a hemoglobin, tedy hematologické parametry
spojené se systémovou zánětlivou reakcí, byly nezávislé prognostické faktory v této naší
multivarietní analýze.
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Závěrem lze říct, že zvýšená koncentrace neopterinu v moči je jen u malého podílu
nemocných s karcinomem prsu. Jeho zvýšená koncentrace je spojena se špatnou prognózou.
Zvýšená koncentrace neopterinu byla prediktivní hodnota v rámci univarietní analýzy nikoliv
v rámci multivarietní analýzy.
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7.

Závěr

Ateroskleróza i nádorová onemocnění patří mezi nejčastější onemocnění ve vyspělých
zemích světa. Obě onemocnění jsou ve své podstatě systémová onemocnění. Reakce
organismu na jedno z těchto onemocnění může zároveň ovlivnit druhé. Taktéž komplexní
onkologická léčba má jasný vliv na rozvoj aterosklerózy. V léčbě nádorových onemocnění
v poslední době došlo k velkému pokroku, tím došlo k prodloužení přežití a vyšší
pravděpodobnosti rozvoje komplikací v podobě kardiovaskulárního postižení. Z našich
výsledků vyplývá, že u léčených žen pro karcinom prsu došlo k nárustu prediktivních markerů
aterosklerózy. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu se dost často objevuje u mladých žen a
často se jedná o kurabilní onemocnění, je třeba na zvýšené riziko kardiovaskulárních
komplikací myslet a předcházet jim (úprava životosprávy, terapie).
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9. Příloha
Tabulka č.1
Rizikové factory aterosklerózy u zdravých control (n=16) a pacientek (n=36) před a po
léčbě.

Parameter (unit)

Leukocytes (109/L)
Hemoglobin (g/L)
Platelets (109/L)
D-dimers (mg/L)
Antithrombin (%)
Fibrinogen (g/L)
Glucose (mmol/L)
Magnesium (mmol/L)
Creatinine (µmol/L)
Uric acid (µmol/L)
Total cholesterol (mmol/L)
HDL cholesterol (mmol/L)
LDL cholesterol (mmol/L)
Triglycerides (mmol/L)
Lp(a) (g/L)
Albumin (g/L)
CRP (mg/L)
Homocysteine (µmol/L)
Glycosylated hemoglobin
(%)
Retinol (µmol/L)
Alpha-tocopherol (µmol/L)

Controls (n = 16)
p
compared
to patients

Patients (n = 36)
PrePosttreatment
treatment
(baseline)

6.0 ± 1.8
137 ± 9
274 ± 49
1.25 ± 3.05
112 ± 8
3.56 ± 0.36
4.8 ± 0.6
0.88 ± 0.06
72 ± 10
286 ± 68
5.85 ± 1.56
1.51 ± 0.42
3.58 ± 1.50
2.38 ± 4.57
0.43 ± 0.57
46.1 ± 2.8
2.4 ± 1.5
12.7 ± 4.9
3.2 ± 0.5

6.4 ± 1.7
142 ± 8
270 ± 58
1.18 ± 3.36
111 ± 12
3.63 ± 0.92
5.0 ± 0.9
0.87 ± 0.06
72 ± 10
278 ± 74
5.64 ± 0.80
1.73 ± 0.39
3.47 ± 0.66
1.21 ± 0.58
0.28 ± 0.29
47.0 ± 2.8
4.5 ± 9.6
12.2 ± 4.2
3.4 ± 0.4

5.4 ± 1.5
135 ± 10
230 ± 49
0.75 ± 1.56
104 ± 14
3.75 ± 0.90
5.9 ± 4.1
0.87 ± 0.05
68 ± 13
275 ± 55
6.22 ± 1.28
1.58 ± 0.38
3.92 ± 1.31
1.76 ± 2.25
0.28 ± 0.31
45.3 ± 2.9
2.8 ± 3.8
12.3 ± 4.3
3.7 ± 1.7

p
compared
to
baseline
0.0006
0.0003
0.00001
0.91
0.11
0.27
0.11
0.89
0.003
0.93
0.0003
0.007
0.001
0.001
0.72
0.002
0.76
0.96
0.53

1.82 ± 0.38
24.56 ± 4.67

1.54 ± 0.28
24.42 ± 5.15

0.0005
0.15

127 ± 72

222 ± 143

0.0001

18.6 ± 10.8

13.3 ± 15.9

0.047

0.89 ± 2.11

0.37 ± 1.20

0.01

0.58 ± 0.10
0.65 ± 0.12

0.61 ± 0.09
0.66 ± 0.11

0.004
0.39

0.66
0.10
0.68
0.95
0.63
0.70
0.51
0.64
0.90
0.64
0.97
0.06
0.95
0.96
0.64
0.42
0.93
0.88
0.10

1.74 ± 0.58 0.41
24.10
± 0.56
6.17
Urinary
neopterin 167 ± 98
0.08
(µmol/mol creatinine)
Urinary NAG
14.2 ± 9.9
0.12
(kat/mol creatinine)
Urinary albumin (g/mol 1.46 ± 3.23 0.23
creatinine)
Mean IMT (mm)
0.58 ± 0.13 0.79
Maximal IMT (mm)
0.64 ± 0.15 0.55

Shown are the mean ± standard deviation.
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Tabulka č.2
Rizikové faktory aterosklerózy před a po léčbě postmenopauzálních nemocných (n=23)
Parameter (unit)

Pre-treatment
(baseline)
Leukocytes (109/L)
6.2 ± 1.5
Hemoglobin (g/L)
144 ± 7
Platelets (109/L)
269 ± 59
D-dimers (mg/L)
1.38 ± 4.19
Antithrombin (%)
110 ± 14
Fibrinogen (g/L)
3.66 ± 0.80
Glucose (mmol/L)
5.4 ± 0.8
Magnesium (mmol/L)
0.88 ± 0.06
Creatinine (µmol/L)
73 ± 11
Uric acid (µmol/L)
287 ± 81
Total cholesterol (mmol/L)
5.79 ± 0.71
HDL cholesterol (mmol/L)
1.78 ± 0.43
LDL cholesterol (mmol/L)
3.55 ± 0.62
Triglycerides (mmol/L)
1.21 ± 0.61
Lp(a) (g/L)
0.25 ± 0.20
Albumin (g/L)
47.4 ± 2.9
CRP (mg/L)
3.4 ± 5.6
Homocysteine (µmol/L)
12.6 ± 4.3
Glycosylated hemoglobin (%)
3.5 ± 0.4
Retinol (µmol/L)
1.90 ± 0.40
Alpha-tocopherol (µmol/L)
25.49 ± 3.96
Urinary neopterin (µmol/mol 110 ± 45
creatinine)
Urinary NAG
20.3 ± 11.3
(kat/mol creatinine)
Urinary
albumin
(g/mol 0.60 ± 0.69
creatinine)
Mean IMT (mm)
0.61 ± 0.09
Maximal IMT (mm)
0.69 ± 0.10

Post- treatment

p

5.4 ± 1.3
136 ± 8
231 ± 50
0.59 ± 0.56
103 ± 16
3.95 ± 0.63
6.5 ± 4.9
0.87 ± 0.06
68 ± 14
277 ± 63
6.36 ± 0.78
1.56 ± 0.38
4.01 ± 1.02
1.80 ± 2.71
0.25 ± 0.21
45.0 ± 2.7
2.8 ± 2.3
12.6 ± 3.7
3.9 ± 2.0
1.50 ± 0.21
25.24 ± 3.71
241 ± 158

0.04
0.0005
0.0007
0.55
0.30
0.07
0.35
0.64
0.01
0.88
0.0002
0.001
0.001
0.02
0.87
0.001
0.59
0.87
0.97
0.0005
0.18
0.00008

14.5 ± 19.4

0.03

0.46 ± 1.48

0.09

0.65 ± 0.07
0.72 ± 0.07

0.01
0.049

Shown are the mean ± standard deviation.
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Tabulka č.3
Rizikové factory aterosklerózy pře a po terapii premenopauzálních nemocných (n=13)
Parameter (unit)

Pre-treatment
(baseline)
Leukocytes (109/L)
6.4 ± 1.7
Hemoglobin (g/L)
138 ± 8
Platelets (109/L)
262 ± 49
D-dimers (mg/L)
0.78 ± 1.16
Antithrombin (%)
112 ± 9
Fibrinogen (g/L)
3.59 ± 1.18
Glucose (mmol/L)
4.4 ± 0.5
Magnesium (mmol/L)
0.86 ± 0.05
Creatinine (µmol/L)
72 ± 8
Uric acid (µmol/L)
271 ± 51
Total cholesterol (mmol/L)
5.33 ± 0.99
HDL cholesterol (mmol/L)
1.62 ± 0.35
LDL cholesterol (mmol/L)
3.27 ± 0.80
Triglycerides (mmol/L)
1.26 ± 0.59
Lp(a) (g/L)
0.34 ± 0.44
Albumin (g/L)
46.8 ± 2.6
CRP (mg/L)
7.0 ± 15.5
Homocysteine (µmol/L)
11.7 ± 4.1
Glycosylated hemoglobin (%)
3.2 ± 0.4
Retinol (µmol/L)
1.69 ± 0.34
Alpha-tocopherol (µmol/L)
22.92 ± 5.51
Urinary neopterin (µmol/mol 158 ± 98
creatinine)
Urinary NAG
16.0 ± 9.8
(kat/mol creatinine)
Urinary
albumin
(g/mol 1.46 ± 3.55
creatinine)
Mean IMT (mm)
0.51 ± 0.09
Maximal IMT (mm)
0.57 ± 0.11

Post- treatment

p

5.4 ± 1.9
134 ± 13
228 ± 50
1.08 ± 2.64
106 ± 10
3.37 ± 1.20
4.7 ± 0.7
0.87 ± 0.05
66 ± 9
271 ± 38
5.93 ± 1.99
1.64 ± 0.40
3.72 ± 1.81
1.68 ± 0.68
0.34 ± 0.45
45.9 ± 3.5
2.9 ± 5.9
11.6 ± 5.2
3.4 ± 0.7
1.61 ± 0.38
22.97 ± 6.98
189 ± 110

0.002
0.27
0.005
0.53
0.13
0.68
0.12
0.31
0.12
0.97
0.58
0.62
0.42
0.03
0.13
0.41
0.20
0.84
0.34
0.41
0.45
0.31

10.9 ± 4.3

0.08

0.19 ± 0.19

0.02

0.53 ± 0.09
0.56 ± 0.11

0.14
0.20

Shown are the mean ± standard deviation.
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Tabulka č.4
Sledované parametry u nemocných se vzdálenými metastázami vs bez vzdálených
metastáz.
Parameter (unit)

No metastases Metastatic
p
(n = 177)
disease (n =
15)
53 ± 10
57 ± 7
0.102
26 ± 28
42 ± 44
0.207
start 22 ± 27
34 ± 33
0.138

Age (years)
Time from diagnosis (months)
Time from chemotherapy
(months)
BMI (kg/m2)
Leukocytes (109/L)
Hemoglobin (g/L)
Platelets (109/L)
D-dimers (mg/L)
Antithrombin (%)
Fibrinogen (g/L)
Glucose (mmol/L)
Magnesium (mmol/L)
Creatinine (µmol/L)
Uric acid (µmol/L)
Total cholesterol (mmol/L)
HDL cholesterol (mmol/L)
LDL cholesterol (mmol/L)
Triglycerides (mmol/L)
Lipoprotein (a) (g/L)
Albumin (g/L)
CRP (mg/L)
Homocysteine (µmol/L)
Glycosylated hemoglobin (%)
Retinol (µmol/L)
Alpha-tocopherol (µmol/L)
Urinary
neopterin
(µmol/mol
creatinine)
Urinary NAG (kat/mol creatinine)
Urinary albumin (g/mol creatinine)
Mean IMT (mm)
Maximal IMT (mm)

26.8 ± 5.2
5.9 ± 1.7
140 ± 9
240 ± 50
0.66 ± 1.65
107 ± 13
3.58 ± 0.75
5.1 ± 1.1
0.86 ± 0.06
68 ± 12
279 ± 77
5.54 ± 0.97
1.71 ± 0.45
3.39 ± 0.91
1.30 ± 0.73
0.28 ± 0.37
45.8 ± 3.0
3.5 ± 6.4
11.3 ± 3.9
3.5 ± 0.9
1.83 ± 0.54
24.59 ± 5.21
142 ± 68

28.3 ± 6.4
5.4 ± 1.8
130 ± 11
222 ± 91
0.89 ± 0.71
102 ± 12
4.45 ± 0.72
5.7 ± 2.2
0.88 ± 0.10
68 ± 9
282 ± 60
5.68 ± 1.21
1.48 ± 0.31
3.75 ± 1.03
1.18 ± 0.37
0.39 ± 0.60
44.1 ± 2.3
9.1 ± 7.0
13.6 ± 6.9
3.7 ± 0.9
1.61 ± 0.60
25.44 ± 4.69
190 ± 98

0.353
0.108
0.001
0.705
0.053
0.093
0.00008
0.376
0.073
0.815
0.581
0.247
0.069
0.111
0.897
0.643
0.024
0.00002
0.226
0.162
0.067
0.182
0.028

14.4 ± 11.0
1.02 ± 2.94
0.61 ± 0.13
0.68 ± 0.16

14.9 ± 7.3
0.54 ± 0.37
0.73 ± 0.24
0.84 ± 0.45

0.371
0.502
0.038
0.072

V tabulce je znázorněn průměr + směrodatná odchylka. Hladina významnosti pod 0,05 je
vyznačena tučně.
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Tabulka č.5
Korelace mezi CRP, močovým neopterinem, IMT a dalšími parametry aterosklerózy.
CRP (mg/L)

Age (years)
Time from diagnosis (months)
Time from chemotherapy start (months)
BMI (kg/m2)
Leukocytes (109/L)
Hemoglobin (g/L)
Platelets (109/L)
D-dimers (mg/L)
Antithrombin (%)
Fibrinogen (g/L)
Glucose (mmol/L)
Magnesium (mmol/L)
Creatinine (µmol/L)
Uric acid (µmol/L)
Total cholesterol (mmol/L)
HDL cholesterol (mmol/L)
LDL cholesterol (mmol/L)
Triglycerides (mmol/L)
Lipoprotein (a) (g/L)
Albumin (g/L)
Homocysteine (µmol/L)
Glycosylated hemoglobin (%)
Retinol (µmol/L)
Alpha-tocopherol (µmol/L)
Urinary NAG (kat/mol creatinine)
Urinary albumin (g/mol creatinine)
Maximal IMT (mm)
Mean IMT (mm)
Urinary neopterin (µmol/mol creatinine)

0.20 (0.007)
0.05 (NS)
0.10 (NS)
0.46 (<0.000001)
0.25 (0.0006)
-0.08 (NS)
0.09 (NS)
0.20 (0.006)
-0.11 (NS)
0.55 (<0.000001)
0.20 (0.006)
0.06 (NS)
-0.06 (NS)
0.33 (0.000004)
-0.01 (NS)
-0.28 (0.0001)
0.07 (NS)
0.29 (0.00005)
0.12 (NS)
-0.32 (0.000008)
0.08 (NS)
0.12 (NS)
-0.12 (NS)
0.02 (NS)
0.11 (NS)
0.15 (0.036)
0.20 (0.005)
0.22 (0.004)
0.14 (NS)

Urinary
neopterin
(µmol/mol
creatinine)
0.08 (NS)
0.09 (NS)
0.04 (NS)
-0.11 (NS)
-0.09 (NS)
-0.15 (0.047)
-0.17 (0.017)
0.00 (NS)
0.07 (NS)
0.07 (NS)
0.08 (NS)
-0.01 (NS)
-0.18 (0.015)
-0.04 (NS)
0.06 (NS)
-0.23 (0.001)
0.14 (NS)
0.07 (NS)
-0.11 (NS)
-0.20 (0.008)
0.11 (NS)
0.04 (NS)
-0.24 (0.001)
-0.26 (0.0002)
0.03 (NS)
0.00 (NS)
0.04 (NS)
0.07 (NS)
-

Mean IMT (mm)

0.71 (<0.000001)
0.12 (NS)
0.10 (NS)
0.42 (<0.000001)
0.04 (NS)
0.06 (NS)
-0.02 (NS)
0.17 (0.018)
-0.11 (NS)
0.28 (0.0001)
0.36 (<0.000001)
-0.06 (NS)
0.13 (NS)
0.31 (0.00001)
0.16 (0.032)
-0.20 (0.004)
0.19 (0.009)
0.24 (0.0008)
0.02 (NS)
-0.23 (0.002)
0.16 (0.003)
0.40 (<0.000001)
0.15 (0.045)
0.10 (NS)
0.27 (0.0002)
0.15 (0.042)
0.97 (<0.000001)
-

Spearman´s rank korelační koeficient – hladina významnosti v závorce. Hodnoty hladiny významnosti pod 0.05
jsou zvýrazněny.
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Tabulka č.6
Sledované laboratorní a klinické parametry u nemocných s nebo bez sonograficky
prokázané aterosklerózy karotid.
Parameter (unit)

No sonographic signs Sonographic signs of p
of atherosclerosis
atherosclerosis
Age (years)
51 ± 9 (n = 157)
63 ± 6 (n = 35)
<0.00001
Time from diagnosis 26 ± 29 (n = 157)
30 ± 32 (n = 35)
0.860
(months)
Time
from 23 ± 28 (n = 157)
25 ± 29 (n = 35)
0.680
chemotherapy
start
(months)
BMI (kg/m2)
26.4 ± 5.1 (n = 157)
29.4 ± 5.6 (n = 35)
0.002
9
Leukocytes (10 /L)
5.8 ± 1.7 (n = 154)
6.0 ± 1.3 (n = 35)
0.525
Hemoglobin (g/L)
138 ± 10 (n = 154)
141 ± 10 (n = 35)
0.234
Platelets (109/L)
238 ± 52 (n = 154)
238 ± 61 (n = 35)
0.835
D-dimers (mg/L)
0.68 ± 1.74 (n = 151)
0.66 ± 0.59 (n = 35) 0.080
Antithrombin (%)
107 ± 13 (n = 150)
106 ± 13 (n = 35)
0.549
Fibrinogen (g/L)
3.60 ± 0.79 (n = 153)
3.90 ± 0.69 (n = 35) 0.021
Glucose (mmol/L)
5.0 ± 1.2 (n = 155)
5.5 ± 1.1 (n = 35)
0.001
Magnesium (mmol/L)
0.86 ± 0.06 (n = 156)
0.85 ± 0.05 (n = 35) 0.563
Creatinine (µmol/L)
67 ± 10 (n = 156)
71 ± 18 (n = 35)
0.637
Uric acid (µmol/L)
275 ± 76 (n = 156)
297 ± 72 (n = 35)
0.084
Total
cholesterol 5.48 ± 1.00 (n = 155)
5.87 ± 0.89 (n = 35) 0.030
(mmol/L)
HDL
cholesterol 1.72 ± 0.44 (n = 155)
1.60 ± 0.49 (n = 34) 0.044
(mmol/L)
LDL
cholesterol 3.34 ± 0.91 (n = 154)
3.77 ± 0.86 (n = 34) 0.010
(mmol/L)
Triglycerides (mmol/L) 1.26 ± 0.73 (n = 153)
1.40 ± 0.56 (n = 34) 0.046
Lipoprotein (a) (g/L)
0.29 ± 0.38 (n = 145)
0.29 ± 0.42 (n = 31) 0.808
Albumin (g/L)
45.8 ± 2.9 (n = 154)
44.8 ± 3.4 (n = 33)
0.102
CRP (mg/L)
3.8 ± 6.2 (n = 153)
5.1 ± 7.9 (n = 34)
0.128
Homocysteine
11.0 ± 3.3 (n = 155)
13.6 ± 6.7 (n = 35)
0.109
(µmol/L)
Glycosylated
3.4 ± 0.8 (n = 151)
3.9 ± 1.4 (n = 35)
0.0001
hemoglobin (%)
Retinol (µmol/L)
1.77 ± 0.50 (n = 154)
1.98 ± 0.68 (n = 35) 0.102
Alpha-tocopherol
24.47 ± 4.94 (n = 154) 25.47 ± 6.09 (n = 35) 0.212
(µmol/L)
Urinary
neopterin 143 ± 71 (n = 154)
159 ± 73 (n = 35)
0.111
(µmol/mol creatinine)
Urinary
NAG 13.9 ± 10.7 (n = 147)
16.8 ± 11.1 (n = 32) 0.063
(kat/mol creatinine)
Urinary albumin (g/mol 1.01 ± 3.09 (n = 153)
0.85 ± 0.89 (n = 34) 0.215
creatinine)
V tabulce je znázorněn průměr + směrodatná odchylka. Hodnoty hladiny významnosti pod
0.05 jsou vyznačeny tučně.
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Tabulka č.7
Srovnání laboratorních hodnot u nemocných s a bez poruchy perfuze

Parameter (unit)
Age (years)
BMI (kg/m2)
Leukocytes (109/L)
Hemoglobin (g/L)
Platelets (109/L)
D-dimers (mg/L)
Antithrombin (%)
Fibrinogen (g/L)
Glucose (mmol/L)
Magnesium (mmol/L)
Creatinine (µmol/L)
Uric acid (µmol/L)
Total cholesterol (mmol/L)
HDL cholesterol (mmol/L)
LDL cholesterol (mmol/L)
Triglycerides (mmol/L)
Lp(a) (g/L)
Albumin (g/L)
CRP (mg/L)
Homocysteine (µmol/L)
Glycosylated hemoglobin (%)
Retinol (µmol/L)
Alpha-tocopherol (µmol/L)
Urinary neopterin (µmol/mol creatinine)
Urinary NAG (kat/mol creatinine)
Urinary albumin (g/mol creatinine)

No perfusion defects
(n=169)
53 ± 10
26.5 ± 4.9
5.8 ± 1.7
138 ± 10
237 ± 53
0.68 ± 1.69
106 ± 13
3.63 ± 0.81
5.1 ± 1.1
0.86 ± 0.06
66 ± 11
278 ± 75
5.54 ± 1.01
1.72 ± 0.45
3.40 ± 0.93
1.24 ± 0.71
0.31 ± 0.42
45.6 ± 2.8
4.0 ± 6.8
11.2 ± 3.7
3.5 ± 0.9
1.77 ± 0.53
24.52 ± 5.28
150 ± 72
14.3 ± 10.4
1.04 ± 3.03

Perfusion defects
(n=12)
58 ± 7
32.6 ± 6.2
5.8 ± 1.7
139 ± 11
238 ± 59
0.67 ± 0.59
102 ± 12
4.06 ± 0.47
6.0 ± 2.2
0.84 ± 0.10
73 ± 18
308 ± 104
5.32 ± 0.92
1.52 ± 0.36
3.32 ± 0.81
1.47 ± 0.69
0.32 ± 0.34
45.1 ± 3.2
4.6 ± 3.6
11.7 ± 5.9
3.7 ± 0.9
1.94 ± 0.77
25.71 ± 4.99
124 ± 41
17.8 ± 10.5
0.96 ± 0.57

p
0.078
0.0004
0.982
0.599
0.771
0.226
0.166
0.018
0.016
0.782
0.212
0.371
0.584
0.092
0.841
0.159
0.515
0.520
0.188
0.646
0.099
0.576
0.348
0.263
0.199
0.021

Shown are mean ± standard deviation.
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Tabulka č.8
Proportions of patients with perfusion defects and odds ratios in subgroups defined by
categorical variables
parameters

value

previous radiotherapy of the left
hemithorax
history of smoking

no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes

history of hypertension
history of thyroid disorder
history of diabetes mellitus
history of hyperlipidemia
history of chemotherapy
metastatic disease
postmenopausal

perfusion defect
no
yes
118
5
51
7
116
8
49
4
129
5
40
7
155
10
14
2
163
11
6
1
144
10
25
2
77
4
92
8
159
10
10
2
51
1
117
11

OR

95% CI

p

3.24

0.98 – 10.69

0.054

1.18

0.34 – 4.11

0.791

4.63

1.39 – 15.41

0.012

2.21

0.44 – 11.12

0.334

2.47

0.27 – 22.37

0.421

1.15

0.24 – 5.57

0.860

1.67

0.49 – 5.77

0.415

3.18

0.61 – 16.51

0.169

4.79

0.60 – 38.13

0.138

CI confidence interval; OR odds ratio
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Tabulka č.9
Výsledky multivariantní analýzy přežití

Parameter (unit)

values

(mol/mol < 205
205 or above
< 75
75 and more
CRP (mg/L)
<5
5 or above
Hemoglobin (g/L)
< 120
120 and above
Platelets (109/L)
< 346
346 and above
9
Leukocytes (10 /L)
< 9.5
9.5 and above
Polymorphonuclear
< 6.8
leukocytes (109/L)
6.8 and above
Monocytes (109/L)
< 0.68
0.68 and above
Lymphocytes (109/L)
< 0.9
0.9 and above
Albumin (g/L)
< 41
41 and above
Estrogen or progesterone no
receptor expression
yes
HER-2 expression
no
yes
Stage
0 – II.
III.
Distant metastases
no
yes
Neopterin
creatinine)
Age (years)

n

343
113
425
31
281
105
24
422
402
45
410
37
360
35
356
39
45
350
38
401
102
344
348
84
253
149
401
55

5-year
survival
(%)
80
69
79
55
84
66
37
79
78
64
78
56
80
61
79
71
75
79
44
80
64
82
80
74
90
77
85
15

10-year
survival
(%)
74
50
73
31
80
49
NE
72
72
57
73
45
75
46
74
59
NE
73
NE
74
53
76
70
74
79
70
77
15

p

0.005
0.0003
0.000003
0.00005
0.05
0.004
0.01
0.18
0.34
<0.000001
0.00009
0.56
0.005
<0.000001
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Tabulka č.10
Výsledky multivariantní analýzy u nemocných bez distálních metastáz

parameter

hazard ratio

95%

p

confidence
interval
Age (< 75 year vs. above)

0.14

0.05 - 0.36

0.0001

Hormone receptor expression (no vs. yes)

3.87

1.90 – 7.93

0.0002

Neutrophil count (< 6800 per l vs. above)

0.33

0.14 – 0.83

0.02

Stage (I. or II. vs. III.)

0.44

0.23 – 0.87

0.02

Hemoglobin (<120 g/L vs. above)

4.07

1.20 – 13.79

0.02
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