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PouPoužžíívanvanáá klasifikaceklasifikace



Grading invazivních karcinom
(Bloom-Richardson, Elston-Ellis)

Kategorie 1 bod 2 body 3 body

Tvorba tubul >75% tubul 10 - 75% tubul <10% tubul

Jaderná pleomorfie 1) Uniformní vzhled
2) Pravidelná jádra

1) Mírné
nepravidelnosti jader
2) Ne etná jadérka

1} >25% jader 
pr m.>2 ery
2) >25% velká
neprav. jadérka
3) >25% mnoho etná
jadérka
4) >25% shlukování
chromatinu

Po et mitóz (#/10 
hpf)

<10 mitóz / 10 hpf 10 - 20 mitóz / 10 hpf >20 mitóz / 10 hpf

skóre Bloom- Richardson Elston-Ellis
3-5 bod :             grade 1                      dob e diferencovaný
6-7 bod :             grade 2                       st edn diferencovaný
8-9 bod :             grade 3          špatn diferencovaný



InvazivnInvazivníí duktduktáálnlníí karcinom I.karcinom I.
C 50.9
morfologický kód 8500/3

nejv tší skupina invazivních karcinom
mammy (40% - 75%)
vzácné p ed 40. rokem v ku
palpa n tuhé, nepravidelný tvar, cípaté
okraje, šedobílá barva



InvazivnInvazivníí duktduktáálnlníí karcinom II.karcinom II.
PunkPunk nníí biopsiebiopsie

HE, 40x

HE, 200x 

HE, 400x

Invazivní duktální karcinom mlé né žlázy, grade 2 (tubuly 3b, jádra 2b, mitózy 1b)



InvazivnInvazivníí duktduktáálnlníí karcinom III.karcinom III.
ImunohistochemickImunohistochemickéé vyvyššetet eneníí

Estrogenové receptory Progesteronové receptory C-erb B2

E-cadherin p53 Ki-67



InvazivnInvazivníí duktduktáálnlníí karcinom IV.karcinom IV.
AblaceAblace mammymammy

77 letá pacientka
tu pravé mammy
horní zevní kvadrant
30x17x20 mm
tuhá konzistence, neostré ohrani ení,
cípaté okraje, b lavá barva



InvazivnInvazivníí duktduktáálnlníí karcinom V.karcinom V.

Lymfatická uzlina, HE, 20xHE, 100x

Invazivní duktální karcinom mlé né žlázy, grade 1     pT2 pN2a pMx
(tubuly 2b, jádra 1b, mitózy 1b)



InvazivnInvazivníí duktduktáálnlníí karcinom VI.karcinom VI.

59 let
tumor levé mammy
chemo- , radioterapie
tumor pror stá hrudní st nou do 
pohrudni ní dutiny
metastatické postižení LU, L plíce,
L temporální lalok mozku, jater, 
L ledviny



InvazivnInvazivníí lobullobuláárnrníí karcinom I.karcinom I.
C 50.9C 50.9
morfologický kmorfologický kóód 8520/3d 8520/3

55--15 % ve skupin15 % ve skupin invazivninvazivnííchch caca mammymammy

nejnej astast ji ve vji ve v ku nad 50 let, vyku nad 50 let, vyššíšší vv kovkováá
skupina ve srovnskupina ve srovnáánníí s IDCs IDC

nepravidelnnepravidelnéé neostneost e ohranie ohrani enenéé loložžisko,isko,
infiltrativninfiltrativníí rr stst



InvazivnInvazivníí lobullobuláárnrníí karcinom II.karcinom II.
PunkPunk nníí biopsiebiopsie

HE, 40x HE, 100x

Invazivní lobulární karcinom, grade 2 (tubuly 3b, jádra 2b, mitózy 1b)



InvazivnInvazivníí lobullobuláárnrníí karcinom III.karcinom III.
ImunohistochemickImunohistochemickéé vyvyššetet eneníí

E-cadherin, 100x

Invazivní duktální karcinom
E-cadherin



ShrnutShrnutíí imunohistochemickyimunohistochemicky
vyvyššetet ovanýchovaných markermarker

estrogenovestrogenovéé aa progesteronovprogesteronovéé receptory: creceptory: cíílenlenáá
terapieterapie

cc--erb B2 (Hererb B2 (Her--2/2/neuneu): proto): proto--onkogenonkogen, c, cíílenlenáá terapieterapie
(HERCEPTIN)(HERCEPTIN)

EE--cadherincadherin: pom: pomááhháá v dg. IDCv dg. IDC

p53: tumor p53: tumor supresorovýsupresorový gengen

KiKi--67: prolifera67: prolifera nníí index, zastihuje buindex, zastihuje bu ky mimo G0ky mimo G0
ffáázi bunzi bun nnéého cykluho cyklu



SouSou asnasnéé momožžnosti vynosti vyššetet eneníí genu HERgenu HER--2/2/neuneu
a jeho produktu I.a jeho produktu I.

gen HERgen HER--2/2/neuneu (c(c--erb B2) erb B2) –– na 17.chromozna 17.chromozóómumu
protoproto--onkogenonkogen, regulace bun, regulace bun nnéého rho r stustu

kancerogenezekancerogeneze:: amplifikace genu amplifikace genu nadprodukcenadprodukce
mbmb proteinuproteinu vazba cirkulujvazba cirkulujííccíích rch r stovýchstových
faktorfaktor nekontrolovatelný rnekontrolovatelný r stst

FISH (Fluorescence in FISH (Fluorescence in situsitu HybridizationHybridization):):
detekce podetekce po tutu amplifikovanýchamplifikovaných HERHER--2/2/neuneu gengen
imunohistochemieimunohistochemie:: detekcedetekce mbmb proteinuproteinu



SouSou asnasnéé momožžnosti vynosti vyššetet eneníí genu HERgenu HER--2/2/neuneu
a jeho produktu II.a jeho produktu II.

Zdroj: PathVysion Kit

FISH IHC

C-erb-B2



Interpretace výsledkInterpretace výsledk
FISH:FISH: popo et kopiet kopiíí genu v ngenu v náádorových budorových bu kkááchch

pozitivnpozitivníí / negativn/ negativníí
pozitivnpozitivníí HERCEPTINHERCEPTIN

HERCEPTIN:HERCEPTIN: indukceindukce apoptapoptóózyzy, inhibice , inhibice angiogenezeangiogeneze

IHC:IHC: membrmembráánovnováá pozitivita npozitivita náádorových bundorových bun k (0k (0--3+)3+)
negativnnegativníí: 0 : 0 -- 1+1+
pozitivnpozitivníí: 2+ : 2+ -- 3+3+



D kuji za pozornost


