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Pacientky s karcinomem prsu sdílející stejná diagnostická a prognostická kritéria stále vykazují znaãné rozdíly ve v˘voji one-

mocnûní, a to i pfies jednotnou protinádorovou léãbu. Pfiíãina tûchto diskrepancí mÛÏe b˘t jak ve stávající histopatologické klasi-

fikaci, tak i v prognostick˘ch systémech pouÏívan˘ch v klinické praxi. V obou pfiípadech jsou do stejn˘ch skupin zafiazovány kar-

cinomy s odli‰n˘m molekulárním profilem a biologick˘m chováním, neboÈ histopatologická taxonomie je zaloÏena v˘hradnû na

morfologick˘ch parametrech a prognostické systémy zohledÀují pouze velmi limitovan˘ poãet molekulárních prediktivních mar-

kerÛ. Platí-li základní dogma biologick˘ch systémÛ, potom lze diverzitu fenotypu nádorov˘ch bunûk sledovat na úrovni jejich

genomu. Komplexnost tûchto zmûn v‰ak pfiedpokládala anal˘zu stovek aÏ tisícÛ genÛ, kterou bylo moÏné realizovat aÏ pomocí

DNA ãipÛ (1). Na podkladû tûchto anal˘z vznikla dosavadní struktura molekulární taxonomie karcinomÛ prsu, vytvofiená na zákla-

dû podobnosti genové exprese mezi primárními tumory, tkání ze zdravé prsní Ïlázy a nádorov˘mi liniemi, jenÏ byly ustaveny

z odli‰n˘ch bunûãn˘ch komponent tumorÛ (napfiíklad z bunûk bazálního a luminálního epitelu). Pro první skupinu takto defino-

van˘ch karcinomÛ je charakteristická pfiítomnost exprese estrogenového receptoru- a cytokeratinÛ bunûk luminální epitelu (cyto-

keratin 8 a 18), a proto byla pojmenována „luminal-like“ a na základû intenzity exprese genÛ signální dráhy estrogenového recep-

toru dále rozdûlena na podskupinu „luminal-like A“ a „luminal-like B“. Druhá skupina, oznaãená „ErbB2“ (dále jen Her-2), se

vyznaãuje vysokou expresí genu kódujícího Her-2 receptor. Tfietí skupina vykazuje negativní expresi jak estrogenového, tak i pro-

gesteronového a Her-2 receptoru, tzv. „triple-negative“ (trojitû negativní) fenotyp, a naopak se nejãastûji vyznaãuje zv˘‰enou hla-

dinou cytokeratinÛ a receptorÛ adheze typick˘ch pro buÀky bazálního epitelu (cytokeratiny 5, 6, 14 a 17 a integriny α6 a β4).

Tato skupina byla oznaãena „basal-like“. „Normal breast-like“ skupina je ãtvrtou a poslední skupinou mamárních karcinomÛ,

sdílející profil genové exprese podobn˘ s profilem normální prsní Ïlázy, ve které pfievládají adipocyty (2,3,4). 

Skupina „basal-like“ (bazálních) karcinomÛ pfiedstavuje pfiibliÏnû 6-20% v‰ech karcinomÛ prsu. Jejich definice na základû

genové exprese nemá na úrovni fenotypu nádorov˘ch bunûk naprosto jednoznaãn˘ kolerát, neboÈ ne v‰echny markery typické

pro myoepiteliální buÀky, ze kter˘ch se pfiedpokládá vznik „basal-like“ karcinomÛ, jsou detekovatelné. Pfiíãin mÛÏe b˘t nûkolik.

K nejãastûji diskutovan˘m patfií vznik „basal-like“ karcinomu z progenitorové buÀky, která dosud plnû nediferencovala, nebo

odli‰nosti v zapojení jednotliv˘ch signálních drah v prÛbûhu maligní transformace (5,6). Nicménû pro klinické úãely jsou tak nej-

ãastûji oznaãovány „triple-negativní“ karcinomy, u kter˘ch byla imunohistochemick˘m vy‰etfiením prokázána exprese minimál-

nû jednoho z v˘‰e uveden˘ch cytokeratinÛ bazálního epitelu a pfiípadnû i dal‰ích molekul (vimentin, EGFR, P-cadherin, c-kit,

p53) (6-8). V̆ sledky posledních mikroãipov˘ch studií do této skupiny fiadí i medulární karcinom prsu (9).

Prognostická stratifikace pacientek na základû bûÏnû pouÏívan˘ch indexÛ fenotyp „basal-like“ karcinomu vÛbec nezohled-

Àuje, navíc mÛÏe b˘t negativní exprese Her-2 receptoru vnímána i jako prognosticky pfiízniv˘ nález, a proto za urãit˘ch okolností

pacientky s „basal-like“ karcinomem prsu nemusí b˘t vÛbec indikovány k adjuvantní chemoterapii. „Basal-like“ karcinomy pfii-

tom vykazují agresivní biologické chování, paradoxnû v‰ak patfií k chemosenzitivním tumorÛm (7,8). Jejich biologické vlastnosti

lze ãásteãnû zdÛvodnit vysokou frekvencí mutací genÛ BRCA1 a p53, hypermetylací BRCA1 promotoru, nadmûrnou expresí

EGFR receptoru a zv˘‰enou hladinou Ki-67, jenÏ koresponduje s proliferaãní aktivitou nádorov˘ch bunûk. Existuje proto reáln˘

pfiedpoklad, Ïe v pfiípadû zavedení individuálního postupu mÛÏe nastat zlep‰ení léãebn˘ch v˘sledkÛ „basal-like“ karcinomÛ. JiÏ

v souãasnosti je moÏné vÛãi pacientkám s triple-negativním fenotypem uplatÀovat pfiedpoklad agresivního chování choroby a indi-

kovat adjuvantní léãbu chemoterapií i v pfiípadû I. klinického stádia. Pacientkám ve vûku, kter˘ sám o sobû není indikací k vy‰et-

fiení klinick˘m genetikem, je vhodné moÏnost testování na pfiítomnost mutace BRCA1 genu nabídnout. Vezmeme-li v úvahu

molekulární alterace zastoupené u „basal-like“ karcinomÛ, je vysoce pravdûpodobné, Ïe brzy dojde k vyuÏití terapií pfiímo inter-

ferujících s tûmito zmûnami. Nabízí se napfiíklad léãba cílenû zamûfiená na signální dráhu EGFR receptoru, kterou v souãasnos-

ti pfiedstavují aplikace monoklonálních protilátek nebo nízkomolekulárních inhibitorÛ jeho kinázové aktivity, pfiiãemÏ tato sku-

pina léãiv by mohla b˘t za úãelem stabilizace onemocnûní podávána i dlouhodobû, podobnû jako je tomu s tamoxifen u karci-

nomÛ s pozitivní expresí estrogenového receptoru. Jinou moÏností, v souãasnosti testovanou v rámci klinick˘ch studií, je podávání

chemoterapeutick˘ch reÏimÛ na bázi derivátÛ platiny, vÛãi kter˘m jsou „basal-like“ karcinomy zv˘‰enû citlivé (4).

I v pfiípadû „luminal-like“ (luminálních) karcinomÛ byla prokázána prediktivní informace genové exprese ve vztahu k pro-

gnóze pacientek a k odpovûdi na cílenou terapii tamoxifenem, a to ve prospûch podskupiny „luminal-like A“ ve srovnání s „lumi-

nal-like B“, pro kterou je nûkter˘mi autory pfied zahájením adjuvantní hormoterapie doporuãována léãba cytostatiky, bez ohledu

na dosavadní prognostická kritéria. Z pohledu klinické praxe je skupina „luminal-like B“ karcinomÛ charakterizovaná pozitivní,

nicménû níÏ‰í, expresí estrogenového receptoru, pfiípadnû alterací dal‰ích signálních drah (Her-2, p53, Cyklin-D1). V souãasné
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dobû jsou jiÏ komerãnû dostupné testy predikující odpovûì na hormonální i cytostatickou léãbu luminálních karcinomÛ na zákla-

dû v˘sledkÛ genové exprese (napfi. Oncotype DX, USA) (4,10).

Skupina Her-2 pozitivních karcinomÛ je rovnûÏ charakteristická sv˘m odli‰n˘m biologick˘m chováním. Uvedené skupinû

a zejména predikci odpovûdi pacientek na cílenou terapii trastuzumabem vûnujeme samostatn˘ pfiíspûvek.

Cílem na‰í pfiedná‰ky je seznámit posluchaãe s molekulární taxonomií karcinomu prsu a prezentovat její klinické dopady, kte-

ré spoãívají zejména v moÏnosti individualizovat pfiístup a strategii léãby pacientÛ s tímto onemocnûním. Souhrnnou práci na toto

téma naleznete v ãasopisu Klinická onkologie (4).

Podûkování: práce byla podpofiena grantov˘mi projekty IGA MZâR: NR/8335-3 a NR/8270-3.
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Endoteliální dysfunkce u karcinomu prsu.
Tesafiová P., Barkmanová J., Pazdrová G., Dlouhá Z., Mestek O., Soukupová J., Kalousová M., 
Zima T., PetruÏelka L.
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Pro metastazování nádorov˘ch bunûk jsou mj. nutné zmûny vlastností endotelu, které mají alespoÀ nûkteré rysy aktivace endo-

telu, resp. endotelové dysfunkce. Lze prokázat napfi. zv˘‰enou expresi adhezních molekul (napfi. E-selektinu), zv˘‰enou produk-

ci protrombotick˘ch (thromboxan A2) a antifibrinolytick˘ch faktorÛ (napfi. PAI-1). Bylo prokázáno, Ïe zv˘‰ená exprese adhez-

ních molekul (napfi. VCAM-1) je v pfiímém vztahu k nádorové angiogenezi. Nûkteré dal‰í parametry endotelové funkce (vazodi-

latace pfii zv˘‰ení prÛtoku ãi po vazodilataãních podnûtech, produkce NO a voln˘ch radikálÛ, ale ani exprese von Willebrandova

faktoru) nebyly dosud u pacientek s nádory systematicky studovány, takÏe v souãasné dobû nelze jednoznaãnû odpovûdût na otáz-

ku, zda mají pacienti s nádory pouze nûkteré známky aktivace endotelu, ãi zda lze zmûny endotelové funkce charakterizovat

podobnû jako u aterosklerózy jako generalizovanou endotelovou dysfunkci. U na‰ich pacientek jsme studovali funkci endotelu

v rÛzn˘ch stadiích karcinomu prsu pomocí mûfiení prÛtokem stimulované vazodilatace (flow mediated vasodilation) za souãas-

ného sledování cirkulujících (solubilních) markerÛ aktivace endotelinu (E- a P-selektinu, VCAM-1, PAI-1, von Willebranova fak-

toru. Zji‰tûné zmûny funkce a známky aktivace endotelu byly vztaÏeny k prognóze nemocn˘ch, zejména k riziku generalizace

pÛvodnû lokalizovaného onemocnûní.

Endotel tvofií jedvovrstevnou vnitfiní v˘stelku cévního lumen.Celkov˘ povrch endotelu pfiedstavuje plochu asi 500-1000 m2.

Dlouho se pfiedpokládalo, Ïe endotel tvofií pouze pasivní bunûãnou bariéru odddûlující krev od cévní stûny a bránící extravazaci

krve a jejímu sráÏení, ale v˘zkum posledních let ukázal, Ïe endotel je vemi aktivní orgán s celou fiadou fyziologick˘ch funkcí.

Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích funkcí endotelu je regulace propustnosti cévní stûny pro buÀky i makromolekuly. Extravazaci krevních

elementÛ (zejména leukocytÛ) umoÏÀuje exprese rÛzn˘ch adhezních molekul (E-selektinu, P-selektinu, ICAM-1, VCAM-1,

PECAM-1) buÀkami endotelu. Endotel je také schopen regulovat regionální prÛtok krve tvorbou jak vazodilataãních (napfi. oxi-

du dusnatého, prostacyklinu a endotelového hyperpolarizujícího faktoru), tak vazokonstrikãních faktorÛ (napfi. endotelinu-1).

Po‰kození endotelu má obvykle za následek pfievaÏující vazokonstrikci postiÏené cévy. JestliÏe je naru‰ena integrita endotelové

bariéry, dochází k aktivaci von Willebrandova faktoru s následnou stimulací agregace krevních destiãek a aktivací koagulaãní

kaskády. Souãasnû hraje endotel dÛleÏitou roli v antikoagulaci (váÏe antitrombin III a produkuje trombomodulin) a fibrinol˘ze

(endotel syntetizuje jak tkáÀová aktivátor plasminogenu – tPA, tak inhibitor aktivátoru plazminogenu – PAI-1). Mediátory uvol-

Àované z endotelu (FGF2, TGFbeta, PDGF, NO) mohou stimulovat, nebo inhibovat proliferaci cévní intimy a hypertrofii cévní

stûny a pfiispívat k angiogenezi.

Endotelová dysfunkce je definovaná jako funkãní po‰kození endotelu, charakterizované zv˘‰enou propustností cévní stûny

a nerovnováhou mezi rÛzn˘mi vazoaktivními, koagulaãními a proliferaci ovlivÀujícícmi pÛsobky, která má za následek sklon

k vazokonstrikci, trombotické diateze a nedostateãnou inhibici subendotelové proliferace intimy. Endotelová dysfunkce je tak
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