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Chirurgická terapie multifokálního a multicentrického karcinomu prsu.
Julínek S., Winkler L., Seãkafiová D.
Oddûlení jednodenní chirurgie Palas-Athéna, Praha 4
Radiodiagnostické oddûlení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha 4

V souvislosti s víceãetn˘mi loÏisky karcinomu prsu se pouÏívají dva rÛzné pojmy a to multifokální a multicentrick˘ karci-

nom. Terminologie není zcela jednotná a pouÏívající se rÛzná hlediska k odli‰ení tûchto dvou jednotek. Nejjednodu‰‰í je pouÏít

kritérium kvadrantu, kdy u multifokálního karcinomu jsou loÏiska ve stejném kvadrantu, zatímco u multicentrického karcinomu

se nacházejí loÏiska v rÛzn˘ch kvadrantech. Tato jednoduchá definice, ale mÛÏe v nûkter˘ch situacích b˘t nejednoznaãná. Jedná

se o pfiípady, kdy loÏiska se nacházejí na hranicích kvadrantu. Dal‰í komplikací je, Ïe hranice kvadrantu je trochu abstraktní pojem,

není sofistikovanû vymezena. Proto bylo zavedeno dal‰í kritérium. A to je vzdálenost dvou loÏisek, která u multifokálního ca by

nemûla pfiesáhnout 5cm.

Na vznik multiplicitních loÏisek karicnomu prsu existují pfiinejmen‰ím 2 teorie. Vût‰inov˘ názor je takov˘, Ïe u multifokál-

ního karcinomu se pfiedpokládá ‰ífiení nádorov˘ch bunûk z primárního loÏiska do okolí hematogenní, lymfogenní a duktální ces-

tou a vytváfiejí se satelitní loÏiska. Naproti tomu u multicentrického karcinomu vznikají loÏiska samostatnû, na sobû nezávisle

tzv. „de novo“. Tyto názory jsou podloÏeny v˘sledky chromozomálních, imunohistochemick˘ch a dal‰ích vy‰., která prokázala,

Ïe u multifokálního nádoru mají jednotlivá loÏiska velmi podobné znaky. U multicentrického karcinomu prsu tato shoda byla

daleko men‰í.

Na poli diagnostiky je zfiejmé, Ïe pfiedoperaãní diagnostika standardními zobrazovacími metodami (mammografie a sono-

grafie) prsní Ïlázy podhodnocuje v˘skyt víceãetn˘ch nádorov˘ch loÏisek. V pfiedoperaãním stagingu se ukazuje, Ïe MR je nej-

senzitivnûj‰í metoda mimo jiné i v diagnostice víceãetn˘ch loÏisek karcinomu prsu. Specifita MR vy‰etfiení u ca prsu je niÏ‰í,

problematická je dále dostupnost a vysoká cena vy‰etfiení.

S v˘sledky zobrazovacích metod v˘raznû kontrastují fakta pfii patologickém zpracování. V patologick˘ch studiích, kde byla

provedena mastektomie a unifokálního tumoru, byl dodateãnû diagnostikován dal‰í karcinom v 20-63% pfiípadÛ. Je pravdou, Ïe

ãást tûchto sekundárních loÏisek má velikost v nûkolika mm a je zji‰tûna jen pfii mikroskopickém vy‰etfiení. Tedy ani nemohou

b˘t diagnostikovány v rámci pfiedoperaãního stagingu.

Terapie multifokálního karcinomu na rozdíl od karcinomu multicentrického nemusí b˘t vÏdy ablativní. Dle nûkter˘ch recent-

ních studií je moÏn˘ prs zachovávající v˘kon u multifokálního karcinomu, jsou-li splnûny kritéria jako negativní resekãní okra-

je a dal‰í. Je dosaÏeno velmi podobn˘ch v˘sledkÛ v parametrech lokoregionální recidivy a pfieÏití pacientek po parciální mas-

tektomii u unifokálního tak multicentrického karcinomu.

Závûr
V rámci pfiedoperaãního stagingu není diagnostika víceãetn˘ch loÏisek karcinomu prsu ãastá a v pfieváÏné vût‰ine pfiípadÛ

nastává teprve pfii patologickém zpracování. Dopadem této skuteãnosti je ablace prsu v 2. dobû a s tím související stresující situ-

ace pro pacientku jako jsou opakovaná hospitalizace a dal‰í operaãní zákrok. Není dnes pochyb, Ïe nesjpolehlivûj‰í metoda v zobra-

zení multiplicitních loÏisek tumoru je dosaÏeno MR vy‰etfiením. Na druhou stranu nelze kaÏd˘ ca prsu z dÛvodÛ vysoké ceny

vy‰etfiení a také omezené dostupnosti vy‰etfiovat pomocí MR.

Na základû recentních studií, které srovnávaly pfieÏití a lokální recidivu po parciální mastektomii mezi unifokálním a multi-

fokálním karcinom prsu, není nutná ablace prsu v terapii multifokálního ca prsu. 

Stanovení cílov˘ch objemÛ pro ozafiování axilární oblast u karcinomu prsu.
Doleãková M.1, Haloun K.2, Chrom˘ M.2, Kutová J.1, Kuãera P.1, Studynková A.1, Malecha P.1

1) Onkologické odd. Nemocnice â.Budûjovice a.s.
2) Chirurgické odd. Nemocnice â.Budûjovice a.s.

Úvod
Lokální a regionální kontrola u ãasn˘ch karcinomÛ po prs ‰etfiící léãbû (parciální mastektomie, axilární uzlinová disekce, ozá-

fiení prsu) je v˘znamná a mÛÏe zlep‰it pfieÏití. Pfiítomnost nebo nepfiítomnost, stejnû tak jako poãet metastatick˘ch axilárních uzlin,

zÛstává základním údajem pro dal‰í léãbu a predikci léãebn˘ch v˘sledkÛ. Disekce axilárních uzlin na druhé stranû zvy‰uje rizi-

ko vedlej‰ích komplikací (lymfedém, neuropatie, zhor‰ená pohyblivost konãetiny, bolest aj.) Biopsie sentinelové uzliny v axile

u pacientek s klinicky negativními regionálními uzlinami pfiinesla sníÏení morbidity, protoÏe nenásledovala kompletní disekce

axilárních uzlin I. a II. etáÏe. Disekce axilárních uzlin se standardnû provádí u pacientek s klinicky pozitivními uzlinami. Tento

v˘kon zaji‰Èuje jednak informaci o prognóze a také benefit s ohledem na lokální kontrolu a pravdûpodobnû i pfieÏití (Fischer B.

et al. 1983, 1985, Orr RK. et al.1999). NárÛst komplikací je pozorován u kombinace kompletní axilární disekce a ozáfiení axily.

Iatrogenní po‰kození, napfi. otok horní konãetiny se vytvofií aÏ ve 37%, zatímco u kombinace biopsie a ozáfiení je toto riziko pou-

ze v 7% (Larson D.1986, Dewar JA.1988).
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Jeden úhel pohledu na problém axilárních uzlin je morbidita a druh˘ je lokální kontrola onemocnûní. Nezvládnuté axilární

recidivy jsou v˘znamn˘m klinick˘m problémem. Znalost a zku‰enost radioterapeuta by mûlo zohlednit oba problémy.

Axilární uzliny I. a II. etáÏe – kdy ozafiovat ?
Riziko recidiv v axile u klinicky negativních axilárních uzlin po parciální mastektomii a ozáfiení a bez axilární disekce je

pomûrnû nízké – 3% (Takeda A. et al. 2000). U 33-66% pacientek s pozitivní sentinelovou uzlinou byly nalezeny reziduální metas-

tatické axilární uzliny (Galper S. et al. 2000). Standardní léãbou po kompletní disekci axilárních uzlin I. a II. etáÏe u pacientek

s jasn˘m uzlinov˘m postiÏením (4 a více metastatick˘ch uzlin nebo extranodální ‰ífiení) je ozáfiení nadklíãkové oblasti, tj. apexu

axily a nadklíãkové jamky (Reed D.R. et al. 2005). Tangenciální pole potom nezaujímají axilární uzliny I. a II. etáÏe, protoÏe tato

oblast byla léãena chirurgickou disekcí uzlin. Pro tyto pacientky je riziko recidivy pfiedev‰ím v oblasti podklíãkové a nadklíãko-

vé.

Za indikaci k ozáfiení axilárních uzlin I. a II. etáÏe se povaÏuje jejich histologická pozitivita s neúplnou disekcí nebo klinická

pozitivita a jejich úplná disekce. Recidivy u pacientek s neúplnou disekcí axilárních uzlin I. a II. etáÏe jsou lokalizovány ãastûji

do této oblasti, naopak po standardní disekci jsou ãastûji v pod- a nadklíãkové lokalitû (jako souãást regionální recidivy ve 14%

I. a II. etáÏ versus 47% pod- a nadklíãek, Katz A. et al. 2000).

Axilární uzliny I. a II. etáÏe – jaké hranice ?
Znalost anatomie axilární oblasti je potfiebná ke správné lokalizaci prvních dvou etáÏí axilárních uzlin – jejich topografick˘

vztah k prsu. Zaujmutí oblasti axilárních uzlin I. a II. etáÏe do plánovacího cílového objemu (PTV) pro tangenciální pole není

standardní praxí. Z hlediska recidivy, ale i morbidity, je dÛleÏité definovat rizikov˘ axilární objem, zahrnout dolní dvû axilární

etáÏe do PTV tangenciálních polí a zhodnotit zde dávkovou distribuci. Nejãastûj‰í je zakreslování PTV pro prs a axilární uzliny

I. a II. etáÏe podle anatomick˘ch hranic, nûktefií autofii posuzují tuto oblast podle rtg kontrastních svorek, umístûn˘ch chirurgem

v disekované axille (Schlembach PJ. 2001, Aristel C. 2001, Reed DR. 2005).

Anatomické hranice axilárních uzlin I. a II. etáÏe: horní okraj: a. a v. axillaris; dolní okraj: m. latissimus dorsi s fascií pfii stû-

nû hrudní; zadní okraj: m. latissimus dorsi a m.subscapularis; mediální okraj: mediální okraj m. pectoralis minor (II. etáÏ) a m.

seratus anterior (I. etáÏ); laterální okraj: fascia a m. latissimus dorsi.

Axilární uzliny I. a II. etáÏe – jak ozafiovat ?
Problematika dávky v axilárních uzlinách je v zakreslení PTV a modifikaci techniky tangenciálních polí. Jednoznaãná shoda

je v tom, Ïe standardní tangenciální pole nezaujímají cel˘ objem axilárních uzlin I. a II. etáÏe. Modifikace techniky zmûnou úhlu

kolimátoru a zvût‰ením polí v˘znamnû zlep‰ila ozáfien˘ objem uzlin II. etáÏe, zmûna úhlu gantry se uplatÀuje ménû. 

Metodika
Na onkologickém oddûlení Nemocnice â. Budûjovice a.s. jsme zaãali zakreslovat PTV pro prs a axilární uzliny I. a II. etáÏe

nejen na podkladû anatomick˘ch hranic (Reed DR. 2005), ale i na podkladû rtg kontrastních svorek, kter˘mi chirurg oznaãil dise-

kovanou oblast. Umístûní svorek v axile: superior – axilární arteriovenózní svazek, inferior – horní okraj m. latissimus dorsi s facií

u stûny hrudní, posterior – m. latissimus dorsi a m. subscapularis, medialis – nejvíce dosaÏen˘ mediální okraj m. pectoralis minor,

lateralis – fascie m. latissimus dorsi. Pfied tímto zpÛsobem zakreslování PTV pro prs s dolními etáÏemi axilárních uzlin jsme retro-

spektivnû zhodnotil PTV u 10 pacientek, historicky naplánovan˘ch a ozáfien˘ch. Hodnocené byly pacientky s ca prsu po parci-

ální mastektomií a disekcí axily (exstirpace ménû jak 6 uzlin histologicky negativních nebo exstirpace více jak 6 uzlin, z nichÏ

byly 4 nebo více pozitivních a/nebo metastáza ‰la pfies pouzdro uzliny). U v‰ech pacientek jsme ozafiovali prs a axilární uzliny I.

a II. etáÏe tangenciálními poli a axilární uzliny III. etáÏe a nadklíãkové jedním ventrálním polem. Aplikovaná dávka na prs byla

50 Gy, na axilární a nadklíãkové uzliny ozafiované pfiedním polem 45 Gy. V prÛbûhu plánování radioterapie byly u pacientek pro-

vedeny v ozafiovací poloze (poloha na zádech, fixace obou horních konãetin nad hlavou ve fixaãním zafiízení, dolní konãetiny

v semiflexi – podloÏeny válcem pod koleny) CT skeny kaÏd˘ch 10 mm v celém rozsahu ozafiovaného objemu. U pacientek bylo

provedeno 3D plánování v plánovacím systému Eclips fy Varian, k hodnocení ozafiovan˘ch objemÛ bylo pouÏito funkce „dose

volume histogram“.

Pfiedmûtem na‰eho posuzování bylo zahrnutí axilárních uzlin I. a II. etáÏe do PTV axil+prs pro tangenciální pole (pacientky

historicky naplánované a ozáfiené) a posouzení aplikované dávky. Dal‰ím cílem bylo posouzení vztahu PTVaxil pouze k PTV prs.

Ke srovnání nám slouÏil novû zakreslen˘ PTVprs (pouze prs) a PTVaxil, kter˘ zaujímal oblast axilárních uzlin I. a II. etáÏe pod-

le anatomick˘ch hranic v CT skenech podle Reed DR. Horní okraj: a. a v. axilaris; dolní okraj: m. latissimus dorsi s fascií pfii stû-

nû hrudní; zadní okraj: m. latissimus dorsi a m. subscapularis; mediální okraj: mediální okraj m. pectoralis minor (II. etáÏ) a m.

seratus anterior (I. etáÏ); laterální okraj: fascia a m. latissimus dorsi.

V˘sledky
Pfii hodnocení souboru 10 pacientek byl prÛmûrn˘ objem PTVaxil +prs 1 340 cm3, PTVprs 1 150 cm3, PTVaxil 111 cm3. Îád-

ná pacientka nemûla kompletní pokrytí PTVaxil 95% dávky aplikované do PTVprs. Pfii hodnocení provedeného ozáfiení u sledo-

vaného souboru pacientek byl PTVaxil pokryt˘ 95% dávky v PTVaxil+prs v 69,4%. Umístûní rtg kontrastních chirurgick˘ch svo-
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rek, oznaãujících lokalizaci disekovan˘ch axilárních uzlin bylo ve shodû s anatomickou lokalizací uzlin I. a II. etáÏe. Abychom

zaujali tento objem axilárních uzlin I. a II. etáÏe (jak znaãen˘ch svorkami, tak PTVaxil) bylo nutné modifikovat techniku tan-

genciálních polí. Modifikace spoãívala v roz‰ífiení tangenciálních polí (aby se zahrnula etáÏ II.) a tvarování pole MLC k mini-

malizování ozáfieného objemu plíce (event. i srdce). K dostateãnému pokrytí I. etáÏe axilárních uzlin bylo tfieba zmûnit úhel gant-

ry. Nepfiistupovali jsme ke zmûnû úhlu kolimátoru, jak je doporuãováno v literatufie, neboÈ by se musel fie‰it problém zv˘‰ené

dávky v ãásti pfiedního axilárního pole, které je u tûchto pacientek indikováno.

Diskuze
Tangenciální pole ne vÏdy zahrnují celou axilu – I. a II. etáÏ (Kiel KD. et al. 1997, Takeda A. et al. 2000, Schlembach PJ. et

al. 2001, Aristel C. et al. 2001, Reed DR. et al. 2005, Mansur DB. et al. 2005, Rezník J. et al. 2005). Posuzování lokalizace axi-

lárních uzlin historicky bylo provádûno kontrastní lymfografií (Bentel GC.,1996 Radiation Therapy Planning), podle anatomie

v CT skenech (Jephcott CR. et al 2004, Reed DR. et al. 2005, Mansur DB. et al. 2005), podle umístûní chirurgick˘ch rtg kon-

trastních svorek (Schlembach PJ. 2001, Aristel C.2001, Reed DR. 2005).

Kiel KD. na základû posuzování vztahu rtg kontrastních svorek oznaãující lÛÏko disekované axily a kostûn˘ch struktur dopo-

ruãuje k dostateãnému pokrytí axily: kraniální okraj tangenciálních polí umístit 1,2 cm pod hlavici humeru a zaujmutí 2,5 cm plí-

ce do tangenciálních polí. Schlembach PJ. et al. (2001) zdÛrazÀuje individuální zakreslení PTV pro tangenciální pole podle ana-

tomie pacientky a oãekává také variabilitu axillárních uzlin I. a II. etáÏe. Aristel C. et al. (2001) hodnotí dávku v axilárních uzli-

nách I. a II. etáÏe u 35 pacientek po parciální mastektomii pfii ozafiování prsu dvûmi tangenciálními poli pomocí umistûní tfií

chirurgick˘ch svorek: l. je umístûná na zaãátku I. etáÏe, 2. mezi I. a II. etáÏí a 3. v úrovni konce 3. etáÏe. PTV byl zakreslen do

CT skenÛ podle anatomie a oblast rtg kontrastních svorek byla hodnocena topograficky – zda je zaujata do tangenciálních polí

a potom byla zhodnocena dávka. I. etáÏ byla zahrnuta do tangenciálních polí v 66,7% (mediální pole) a v 63,7% (laterální pole).

II. etáÏ v 54,5% (laterální pole) a ve 45,4% (mediální pole). Medián dávky I. a II. úrovnû axilárních uzlin byl 38,58 Gy a 20,65 Gy.

Zmûna úhlu gantry se jen v malé mífie podílela na zlep‰ení zaujmutí axilárních uzlin I. etáÏe do tangenciálních polí. ProdlouÏení

polí a stoãení kolimátoru signifikantnû korelovalo se zabráním uzlin II. etáÏe do tangenciálních polí.

Takeda A. et al. (2000) hodnotil pozici chirurgick˘ch svorek oznaãující I., II. a III. etáÏ axilárních uzlin. Svorky pfii disekci

I. etáÏe byly lokalizovány laterálnû od m. pectoralis minor, svorky pfii disekci I. a II. etáÏe byly lokalizovány v laterální nebo zad-

ní oblasti a pfii disekci v‰ech tfií etáÏí (I, II, III) byly svorky nalezeny v laterální, zadní a mediální oblasti. Pfii hodnocení svorek

ve vztahu k hlavici humeru byly v‰echny svorky nalezeny pod rovinou dolního okraje hlavice humeru (kaudálnû) a souãasnû nad

(ventrálnû). Na tomto podkladû doporuãuje modifikovat techniku tangenciálních polí: zmûnit úhel kolimátoru tak, aby se nezvût-

‰il objem ozáfiené plíce, polovina hlavice humeru (více neÏ 2 cm) bude zahrnuta do mediálního tangenciálního pole. Reed DR.

et al 2005 ve své studii potvrzuje, Ïe za pouÏití standardních tangenciálních polích se zaujímá asi 55% objemu axilárních uzlin

I. a II. etáÏe.

Závûr
1. V̆ sledky v‰ech uveden˘ch studií, vãetnû na‰ich údajÛ, potvrzují, Ïe pfii ozafiování prsu tangenciálními poli jsou axilární

uzliny I. a II. etáÏe v˘znamnû poddávkované.

2. Indikace k ozáfiení axilárních uzlin I. a II. etáÏe u ãasného karcinomu prsu je pfii jejich histologické pozitivitû s neúplnou

disekcí – ponechání residua v axile. V pfiípadû, Ïe je indikováno ozáfiení pouze prsu a axilárních uzlin III. etáÏe, vãetnû

nadklíãkov˘ch uzlin, bude v PTV pro tangenciální pole zahrnut˘ pouze prs, zatímco v pfiípadû indikace k ozáfiení prsu

a celé axily bude do PTV tangenciálních polí zahrnut˘ prs a axilární uzliny I. a II. etáÏe. Oblast III. etáÏe axilárních uzlin

bude vãetnû nadklíãkov˘ch uzlin zahrnuta v samostatném axilárním poli.
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3. Plánovat je tfieba individuálnû ve 3D (pacientky s fixovan˘mi horními konãetinami), objem axilárních uzlin I. a II. etáÏe

je nutné zakreslovat podle anatomick˘ch hranic nebo podle rtg kontrastních svorek, kter˘mi chirurg oznaãil okraje dise-

kované axily. 

4. Pfii ozafiování axilárních uzlin I. a II. etáÏe je potfiebné modifikovat techniku tangenciálních polí tak, abychom zde dosáh-

li 95% aplikované dávky. Modifikace spoãívá buì ve stoãení kolimátoru a prodlouÏení pole, zmûnû úhlu gantry anebo

roz‰ífiení tangenciálních polí a tvarování pole MLC se zmûnou úhlu gantry.

Literatura

1. Aristel, C. et al. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys., 51, 2001, 1, s. 69-73

2. Bentel, GC. Radiation Therapy Planning, second edition. 1996

3. Galper, S. et al. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys., 48, 2000, 1, s. 125-132

4. Jephcott, CR. et al. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys., 60, 2004, 1, s. 103-110

5. Mansur, DB. et al. Radioth. Oncol., 77, 2005, s. 191-193

6. Reed, DR. et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 61, 2005, 2, s. 358-364

7. Rezník, J. et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 61, 2005, 1, s. 163-168

8. Schlembach, PJ. et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 51, 2001, 3, s. 671-678

9. Takeda, A. et al. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys., 46, 2000, 4, s. 815-822

Bio-hormonoterapie jako nová moÏnost pro zv˘‰ení úãinnosti 
hormonální léãby karcinomu prsu.
PetruÏelka L., Konopásek B., Pfiibylová O., Tesafiová P.
Onkologická klinika VFN 1. LF UK
Komplexní onkologická skupina Praha a stfiedoãesk˘ kraj

Pfii v˘bûru léãebného postupu u hormonálnû dependentního metastazujícího karcinomu prsu je historicky první volbou hor-

monální terapie. Chemoterapie je obvykle zahajována aÏ po jejím selhání. V souãasnosti neexistuje jednoznaãn˘ doklad pro v˘ho-

du souãasného podání konvenãní chemoterapie a hormonální léãby (1). Pfii standardnû provádûné léãbû jsou tyto modality podá-

vány sekvenãnû. (2). Souãasné podávání obou modalit pfii pouÏití tamoxifenu bylo spojeno s nárÛstem tromboembolick˘ch kom-

plikací (3). Adjuvantní léãba ãasn˘ch stadií hormonálnû dependentních karcinomÛ spoãívá v samostatné endokrinní adjuvantní

léãbû anebo v kombinaci s adjuvantní chemoterapií. Pfii kombinaci s adjuvantní chemoterapií je hormonální léãba podávána

sekvenãnû po ukonãení chemoterapii. Cílená biologická léãba jako nová léãebná modalita pfiiná‰í novou moÏnost jak zv˘‰it úãin-

nost hormonální léãby nebo zabránit vzniku resistence. Na rozdíl od konvenãní chemoterapie mÛÏe b˘t simultánní podání biolo-

gické a hormonální léãby v˘hodné. Koexprese HER-2 pfii hormonální dependenci zvy‰uje riziko resistence k hormonální terapii

vzhledem k aktivaci signálních drah nezávisl˘ch na estrogenech. U hormonálnû dependentních karcinomÛ se zv˘‰enou koexpresí

HER-2 je léãebnou moÏností jak samostatná hormonální léãba tak kombinace biologické a hormonální léãby (4). Otázkou je zda-

li není v˘hodnûj‰í sekvenãní pouÏití obou modalit se zahájením léãby hormonální se sekvenãním pfiidáním biologické léãby k hor-

monální léãbû pfii jejím selhání. Kromû kombinace selektivního inhibitoru aromatázy s trastuzumabem je dal‰ím perspektivním

reÏimem „bio-hormonoterapie“ kombinace – fulvestrantu s lapatinibem. Fulvestrant je selektivní deregulátor estrogenov˘ch recep-

torÛ (SERD) úãinn˘ po selhání tamoxifenu i selektivního inhibitoru aromatázy (5). Lapatinib je duální tyrosinkinázov˘ inhibitor

HER-1 (EGFR) a HER-2 úãinn˘ u trastuzumab resistentních nádorÛ (6).

Lapatinib inhibuje nádorov˘ rÛst na tamoxifen resistentních nádorov˘ch linií (7). Podkladem pro kombinaci je lapatinibem

indukovaná exprese estrogenov˘ch a progesteronov˘ch receptorÛ na bunûãn˘ch liniích karcinomu prsu (8). Zv˘‰ená koncentra-

ce vaskulárního endotelového faktoru (VEGF) je jedním z prediktorÛ vzniku resistence hormonální léãby a tak je dal‰í moÏnos-

tí je kombinace selektivního inhibitoru aromatázy s inhibitory angiogeneze. Optimální postup „bio-hormonoterapie“ zatím není

znám.
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