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ZOZNAM SKRATIEK  

ADH   atypická duktálna hyperplázia 

AGO Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie, Nemecká spoločnosť pre 

gynekologickú onkológiu 

ALH   atypická lobulárna hyperplázia 

BIRADS  Breast Imaging Reporting and Data System 

CCB   core-cut biopsia, hruboihlová perkutánna biopsia prsníka 

CDK   cyklíndependentná kináza 

COX-2   cyklooxygenáza 2 

DIN   ductal intraepithelial neoplasia, duktálna intraepitelová neoplázia 

DCIS   duktálny karcinóm in situ 

ER   estrogénové receptory 

FEA   flat epithelial atypia, plochá epitelová atypia 

FNAC   fine needle aspiration cytology, tenkoihlová aspiračná cytológia z prsníka 

HER-2   receptor humánneho epidermálneho rastového faktora 2 

HG   high-grade, vysoký stupeň diferenciácie 

IG   intermediate grade, stredný stupeň diferenciácie 
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IDC   infiltrujúci duktálny karcinóm 

Ki-67   marker bunkovej proliferácie Ki-67 

LCIS   lobulárny karcinóm in situ 

LN   lobulárna neoplázia 

LOH   loss of heterozygosity, strata heterozygozity 

MLL   mucocele-like lesions, mukokéle podobné lézie 

NOS   not otherwise specified, bližšie nešpecifikovaný (karcinóm prsníka) 

PR   progesterónové receptory 

Rb   retinoblastóm 

VACB   vákuovo-asistovaná hruboihlová perkutánna biopsia prsníka 

SLNB   sentinel lymph node biopsy, biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny 

TDLU   terminálna dukto-lobulárna jednotka 

UDH   usual ductal hyperplasia, jednoduchá duktálna hyperplázia bez atypií 

VNPI   Van Nuysský prognostický index 
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1 ÚVOD 

Autor v predloženej vedeckej monografii ponúka prehľad najnovších poznatkov 

o premalígnych léziách prsníkov. V súvislosti s plošným zavedením preventívnych 

mamografických vyšetrení do klinickej praxe v posledných rokoch pribúda počet včasných 

nehmatných lézií prsníkov, ktoré potrebujú ďalšie dovyšetrovanie. Neustále stúpajúci počet 

perkutánnych biopsií prsníkov v týchto preventívnych programoch stavia odborníkov do 

problému vyhodnocovania zhody výsledkov histologických vyšetrení odobratých vzoriek 

tkanív s nálezmi v zobrazovacích vyšetreniach. Ďalší manažment premalígnych lézií, ich 

prípadná chirurgická či iná liečba vyžadujú dokonalé znalosti špecialistu – mamológa o ich 

biologickej povahe a o odhade ich rizika v ďalšom živote pacientky z hľadiska možného 

vzniku karcinómu prsníka. Na druhej strane nesprávne nadhodnotenie diagnózy môže pre 

pacientku znamenať sériu ďalších zbytočných procedúr, či už diagnostických alebo 

liečebných. Informácie na nasledujúcich stránkach textu majú byť nápomocné všetkým 

špecialistom, ktorí sa podieľajú na tejto tímovej interdisciplinárnej práci. 
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY PREMALÍGNYCH 

LÉZIÍ PRSNÍKOV  

Termínom „premalígne lézie prsníkov“ označujeme spektrum morfologických zmien tkaniva 

mliečnej žľazy, ktoré v sebe nesú biologický potenciál vzniku rakoviny. Ide teda v podstate 

o benígne zmeny, ktoré sú vo vyššej miere asociované s malignitou na rozdiel od čisto 

nezhubných lézií. Synonymom by mohlo byť označenie prekancerózne zmeny, alebo vysoko-

rizikové (tzv. high-risk) lézie. Sú to nálezy neistého biologického významu, ktoré ohrozujú 

pacientku vznikom rakoviny počas jej ďalšieho života viac, ako inú ženu bez takéhoto nálezu 

(2, 3). Odhad tohto rizika treba dať do súvisu s inými pre-existujúcimi rizikovými faktormi 

individuálne u každej pacientky. Pri rozhodovaní sa o ďalšom manažmente pacientky stojí 

klinik často pred dilemou: musí na jednej strane zvažovať, aké ďalšie nevyhnutné 

diagnostické kroky musí podniknúť na vylúčenie zhubného ochorenia, na strane druhej musí 

brať do úvahy opodstatnenosť event. chirurgického výkonu s ohľadom na jeho prínos a jeho 

možné komplikácie, ako celkové tak aj lokálne. Inými slovami musí sa teda rozhodnúť, akou 

stratégiou liečby pacientke zredukuje riziko ochorieť na rakovinu prsníka pri čo najmenšej 

miere narušenia jej integrity. Ako vyplynie z nasledujúceho textu, nie je toto rozhodovanie sa 

vždy jednoduché. 

V súvislosti so zavedením mamografického skríningu vo svete (1) sa výrazne zvýšil podiel 

diagnostikovaných premalígnych lézií. Ide zväčša o malé, nehmatné zmeny, ktoré sa objavia 

v zobrazovacích vyšetreniach prsníkov. Výskyt duktálneho karcinómu in situ (DCIS) 

v novodiagnostikovaných skríningových nálezoch sa v niektorých krajinách vyšplhal na 25 % 

(2). Je evidentné, že neoplastický proces sa nezačína v štádiu DCIS, ale ktoré morfologické 

zmeny mu predchádzajú a aké mechanizmy ich ženú k progresii smerom k malignite nie je 

dodnes celkom jasné (2, 21). So širokým uplatnením moderných metód prekutánnej biopsie 

prsníkových lézií, či už tzv. core-cut biopsie (CCB) alebo vákuovo-asistovanej core biopsie 

(VACB) sa naďalej zvyšuje podiel premalígnych lézií vo vyšetrených vzorkách tkanív 

mliečnej žľazy (17-20). Stará a v minulosti osvedčená tenkoihlová aspiračná cytológia (fine-

needle aspiration cytology, FNAC) v diferenciálnej diagnostike premalígnych lézií často 

zlyháva a v niektorých prípadoch sa dnes pokladá za doslova nevhodnú (pozri ďalej) (18, 19). 

V snahe zlepšiť interdisciplinárnu komunikáciu medzi jednotlivými odborníkmi na tomto poli 

došlo v posledných rokoch ku konzensuálnemu používaniu kategórií rádiologických aj 
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histopatologických nálezov. Tzv. BI-RADS® (Breast Imaging Reporting and Data System) 

kategorizácia rádiologických nálezov (5) prevzatá od Americkej rádiologickej spoločnosti 

našla svoje široké uplatnenie v európskych skríningových programoch a používa sa aj 

v slovenskej odbornej terminológii (tab. 1). Aj keď prešla viacerými svojimi úpravami 

v snahe čo najpresnejšie vystihnúť povahu nálezu, resp. odporučiť jeho ďalší manažment, 

treba otvorene povedať, že podlieha značnému subjektivizmu.  

Snaha klasifikovať cytologické (tab. 2) a histologické nálezy z CCB a/alebo VACB do 

patričných kategórií mala takisto pomôcť klinikom zorientovať sa v podrobných popisoch 

vyšetrených vzoriek patológmi a priradiť jednotlivým nálezom klinický význam. Tzv. B-

kategorizácia, zavedená prvý krát v r. 1971 britským koordinačným výborom pre skríning 

karcinómu prsníka (UK National Coordinating Committee for Breast Cancer Screening 

Pathology, NCCBSP) (4), bola v r. 2001 prijatá aj Európskou komisiou ako odporučený vzor 

klasifikácie histologických nálezov z CCB a VACB (1). Jednotlivé kategórie boli postupne 

rozširované a doplňované, pričom nálezom s neurčitým malígnym potenciálom bola priradená 

kategória B3 (tab. 3) (1, 24). Kritickým pohľadom sa dá povedať, že jednoznačné nálezy 

z pohľadu tejto klasifikácie sú nálezy B2 (benígna lézia) a B5 (malígna lézia). Zvyšné nálezy 

sú nejednoznačné: nálezy kategórie B1 budia dojem nereprezentatívneho odberu vzorky 

tkaniva, nálezy kategórie B4 potrebujú overenie re-biopsiou (či už perkutánnou alebo 

chirurgickou). Biologický a klinický význam kategórie B3 je stále predmetom živej diskusie 

v odborných kruhoch. V nasledujúcich riadkoch textu sa pokúsime nájsť spoločnú reč v ich 

interpretácii, odporúčaniach ďalšieho manažmentu a odhadu rizika vzniku rakoviny prsníka. 

Tab. 1 BI-RADS kategórie rádiologických nálezov (5) 

Kategória Definícia 

0 nekompletný nález,  
potreba ďalšieho vyšetrenia 

1 normálny, negatívny nález 
2 benígny nález 
3 pravdepodobne benígny nález,  

odporúča sa kontrola v skrátenom intervale 
4 nález podozrivý z malignity 

4a nízky stupeň podozrenia 
4b stredný stupeň podozrenia 
4c vysoký stupeň podozrenia 

5 malígny nález 
6 potvrdená malignita 

(BI-RADS = Breast Imaging-Reporting and Data System) 
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Tab. 2 Kategorizácia cytologických nálezov z FNAC  

Kategória Definícia 

C1 
náter nedostatočný na hodnotenie, nereprezentatívny 
odber 

C2 benígna lézia 

C3 
bunkové atypie, 
pravdepodobne benígneho pôvodu 

C4 nález suspektný z malignity 
C5 malígna lézia 

(Prevzaté z: www.eurocytology.eu) 
 
 

Tab. 3 Kategórie histologických nálezov z CCB alebo VACB (20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Kategória 

 
Definícia 

B1 normálne tkanivo 
B1a nereprezentatívne tkanivo 
B1b normálne tkanivo mliečnej žľazy 

B2 benígna lézia 
B2a benígna lézia – reprezentatívna vzorka 
B2b benígna lézia – neurčitá reprezentatívnosť vzorky 

B3 neistý malígny potenciál 
B3a benígne lézie, ktoré môžu byť asociované s malignitou 

B3b 
lézie, vykazujúce atypické črty, ktoré sú výraznejšie 
asociované s malignitou 

B4 nález podozrivý z malignity 
B5 malígna lézia 

B5a neinvazívny karcinóm 
B5b invazívny karcinóm 
B5c suspektná invázia 
B5d iné malignity (napr. lymfóm) 
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3 INTRADUKTÁLNE PROLIFERUJÚCE LÉZIE  

Definícia intraduktálnych proliferujúcich lézií je úzko spätá so systémom žľazových lalôčikov 

a ich vývodov, vychádzajúcich z tzv. terminálnej dukto-lobulárnej jednotky (TDLU), ktorej 

bunky vykazujú rozličné cytologické a architektonické zmeny. Proliferácia v podstate 

znamená zvýšený počet buniek, nasadajúcich kolmo na bazálnu membránu, čo spôsobí zmenu 

a rozopnutie týchto základných štrukturálnych jednotiek bez zmeny ich počtu (1-4). 

V zásade môžu proliferovať ako duktálne, tak aj lobulárne epitélie TDLU. Zatiaľ čo lobulárne 

epitélie sú viac-menej monomorfné, duktálne epitélie vykazujú širokú variabilitu 

cytologických zmien. V posledných dekádach rokov prešli intraduktálne lézie mnohými 

snahami o ich presnú klasifikácie, avšak dodnes nie sú stanovené jasne definované kritériá na 

ich presné zaradenie do jednotlivých kategórií. Klasické delenie prsníkových lézií podľa 

Duponta a Pagea z r. 1985 (5) na neproliferujúce a proliferujúce bez atypií a s atypiami prešlo 

viacerými zmenami. Pôvodný názov pre benígnu hyperpláziu epitelu bola „epitelióza“ (6). 

Tento pojem sa ujal viac medzi európskymi ako americkým patológmi. Nakoľko bujnejúca 

epitelová výstiela vytvára často jazykovité papily do lúmenu vývodu, začal sa používať aj 

termín „papilomatózna proliferácia“ alebo „ papilomatóza“ (2, 6, 7). V posledných rokoch sa 

pre tieto lézie začal používať termín usual ductal hyperplasia (UDH) (2, 7). Od UDH treba 

prísne odlíšiť low-grade duktálny karcinóm in situ (LG-DCIS). Prechod medzi UDH a LG-

DCIS je pritom kontroverzný: niektorí autori vôbec neuznávajú a tvrdia, že prechodné typy 

ako „atypická duktálna hyperplázia“, by sa nemali vôbec používať (2). Hlavný predstaviteľ 

tohto prúdu Azzopardi (6) ale hovorí ešte o druhom špecifickom type LG-DCIS : clinging 

carcinoma so svojimi atypickými cylindrickými (kolumnárnymi) bunkami rastúcimi do 

lúmenu vývodov TDLU. Týmto zmenám sa v posledných rokoch hovorí atypické kolumnárne 

zmeny alebo flat epithelial atypia (FEA).  

Druhá skupina autorov (8) uznáva kontinuálny prechod medzi jednoduchou hyperpláziou 

a LG-DCIS a hovorí o atypickej duktálnej hyperplázii (ADH). Kritériá na označenie lézie ako 

ADH sú pritom rôzne: 

- v ADH sa vyskytujú cytologické zmeny ako pri LG-DCIS, ale nie sú prítomné všetky 

z nich; 

- lézie sú podobné LG-DCIS ale chýba im typický model rastu; 

- lézie vykazujú všetky morfologické znaky LG-DCIS, ale merajú menej ako 2 mm. 
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Poslednému kritériu sa pritom dostalo v súčasnosti všeobecného uznania. Intermediárny 

DCIS a high-grade DCIS vykazujú neoplastické zmeny, ktoré sa stupňujú podľa nukleárneho 

gradingu, architektonických zmien a prítomnosťou nekróz. Intermediárny DCIS môže 

vykazovať solídny, papilárny, alebo kribriformný rast, podobný ako LG-DCIS, ale 

s prítomnosťou nekróz v lúmene vývodov. Solídna varianta high-grade DCIS s veľkými 

nekrotickými intraduktálnymi hmotami sa nazýva aj komedokarcinóm (2, 3, 6, 7).  

Rosai v r. 1991 (9) navrhol klasifikovať hraničné lézie prsníkov ako mammary intraepithelial 

neoplasia (MIN), podobne ako sme zvyknutý pri krčku maternice označovať cervikálne 

intraepitelové lézie (CIN). Táto klasifikácia sa však neujala a bola neskôr nahradená 

klasifikáciu DIN (ductal intraepithelial neoplasia). 

3.1 DIN  KLASIFIKÁCIA  

Táto klasifikácia sa spája hlavne s menom Tavassoliovej (7), ktorá sa asi najviac pričinila 

o to, aby sa DIN systém začal používať v praxi. Napriek tomu treba hneď na začiatku 

povedať, že DIN klasifikácia sa nestretla so všeobecným uznaním a mnohí patológovia ju 

dodne odmietajú používať. Na druhej strane má tento systém nesporne aj svoje prednosti. 

Umiestnil napr. LG-DCIS do tej istej kategórie ako ADH a rozoznáva tak len rozmer lézie 

(pozri vyššie) a nie morfologické charakteristiky, ktoré sú niekedy len ťažko odlíšiteľné a pri 

ich diagnóze často existujú interindividuálne spory medzi patológmi. Do tejto kategórie 

zaradila aj FEA, takže zaniklo označenie clinging carcinoma, ktoré u pacientok mohlo 

vyvolávať zbytočné obavy z diagnózy rakoviny (tab. 4). Nová WHO klasifikácia prsníkových 

lézií z r. 2012 (26) DIN-klasifikáciu vôbec neuznáva. 

Tab. 4 Pôvodná terminológia a DIN-klasifikácia intraduktálnych proliferatívnych lézií (7) 

Pôvodná terminológia DIN klasifikácia 

Duktálna hyperplázia bez atypií (UDH) Duktálna hyperplázia bez atypií (UDH) 

Plochá epiteliálna atýpia Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 1A (DIN 1A) 

Atypická duktálna hyperplázia (ADH) Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 1B (DIN 1B) 

DCIS grade 1 Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 1C (DIN 1C) 

DCIS grade 2 Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 2 (DIN 2) 

DCIS grade 3 Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 3 (DIN 3) 
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3.2 MOLEKULOVÁ BIOLÓGIA PREMALÍGNYCH LÉZIÍ PRSNÍKOV  

Medicína na zákade dôkazov dnes predpokladá, že karcinogenéza v prsníka je 

multifaktoriálny proces, v ktorom epitel normálnych TDLU prekonáva proliferatívne zmeny, 

ktoré môžu (ale nemusia) byť spojené s cytologickými atypiami buniek a event. môžu prerásť 

až do invazívneho karcinómu. Tzv. lineárny model progresie, v ktorom typická intraduktálna 

hyperplázia postupne prerastá do atypickej až in situ karcinómu, končiac infiltrujúcim 

karcinómom dnes podlieha revízii. Nové štúdie z oblasti molekulovej genetiky nám priniesli 

poznatky o tom, že mechanizmus vzniku karcinómu prsníka je zložitý proces, v ktorom séria 

náhodných genetických a epigenetických javov môže viesť k rozdielnym cestám 

karcinogenézy (25, 27, 28). Túto teóriu v našej literatúre veľmi dobre popísali Kajo a Žúbor 

(10). Zatiaľ čo z hľadiska typizácie väčšina (70-80 %) infiltrujúcich karcinómov nie je bližšie 

špecifikovaných (NST alebo NOS - not otherwise specified), mohol by stupeň diferenciácie 

nádorových buniek (grade) byť lepším ukazovateľom prognózy, lebo výraznejšie koreluje so 

stupňom genetických zmien (2, 3, 4, 9). Tento fakt zohľadňuje nový, tzv. paralelný model 

evolúcie karcinómu prsníka, kde sa normálny epitel diferencuje buď na low-grade alebo na 

high-grade rameno intraepitelových zmien (obr. 1). V low-grade léziach je menšia 

pravdepodobnosť tzv. genetickej instability neoplázie a lézie sú zväčša pozitívne na steroidné 

receptory pri súčasnej negativite HER2 receptoru (28). V high-grade ramene sa lézie 

vyznačujú výraznejšou nukleárnou atypiou a výraznejšími genetickým alteráciami 

a výsledkom sú často tzv. basal-like nádory agresívnejšieho charakteru (obr. 2) Dôležité 

pritom je, že prechod low-grade do high-grade ramena sa nepokadá za pravdepodobný. 

Existuje však akási „stredná cesta“ s léziami intermediárneho charakteru, ako napr. 

pleomorfný lobulárny karcinóm in situ alebo niektoré typy apokrinných lézií (pozri ďalej).  
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Obr. 1 Lineárny (hore) a paralelný (dole) model vzniku karcinómu prsníka: 1. low-grade 
rameno, 2. high-grade rameno (voľne podľa Costarelliho a spol., 2012 (2)) 

 

Molekulovo-biologické štúdie sa vykonávajú väčša na DNA zo vzoriek tkanív 

prekurzorových lézií získaných mikrodisekciou tkaniva z parafínových rezov. Niektoré štúdie 

si pritom všímajú populácie buniek z nálezov čistých prekurzorových lézií a zdravého 

okolitého tkaniva, iné zase porovnávajú DNA z nálezov premalígnych lézií z okolia 

invazívneho karcinómu a snašia sa tak nájsť spoločné znaky (11). Niekoľko štúdií zase 

hľadalo globálne chromozomálne zmeny v zmysle amplifikácie alebo straty genetického 

materiálu pomocou komparatívnej genomickej hybridizácie (CGH) alebo FISH metódy 

(1, 3, 12, 28, 29). Strata konkrétneho génu alebo okolitého chromozomálneho regiónu (loss of 

heterozygosity, LOH) je pritom najčastejšie skloňovanou genetickou aberáciou. Môže ísť 

o stratu tumor-supresorového génu a/alebo tzv. alelickú nerovnováhu a/alebo genomickú 

nestabilitu (1, 11) génu. Miera výskytu týchto poškodení je kľúčovou v procese malígnej 

transformácie bunky. Najčastejšími lokalitami LOH u prekurzorových lézií sú miesta na 

chromozómoch 11p, 13q, 16q a 17q (2, 10, 12), zmeny vyšetrené pomocou CGH bývajú zase 

najčastejšie na chromozómoch 1p, 3p a 10q (1, 11, 22) Premalígne lézie exprimujú rozdielny 

profil biomarkerov v porovnaní s normálnymi TDLU a majú niektoré genetické abnormality 

spoločné s invazívnymi karcinómami (10, 11, 12). Takisto sa vyskytujú rozdielne 

chromozomálne aberácie medzi low-grade a high-grade premalígnymi léziami, čo podporuje 

hyptézu o dvoch ramenách evolúcie karcinómu prsníka (1, 2, 10-12). 
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Obr. 2 Klasifikácia DCIS založená na jeho biologickom potenciáli (voľne podľa Costarelliho 
a spol., 2012 (2)). IDC = infitrujúci duktálny karcinóm 

 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, nie je vôbec jednoduché zhodnotiť prsníkovú léziu ako 

jednoznačnú. Je otázne, či je to vôbec potrebné, pretože podľa niektorých súčasných názorov, 

vykazujú ADH a LG-DCIS veľmi podobný molekulovo-genetický profil a majú teda 

spoločný klonálny pôvod (1, 2) Znamenalo by to teda, že pôvodná hranica koncepčného 

rozdielu medzi benígnou neopláziou (ADH) a in situ malignitou (DCIS) by mala byť 

posunutá medzi jednoduchú (UDH) a atypickú hyperpláziu (ADH) (14, 16). Nedávno 

publikované práce využívajúce CGH jednotlivých subtypov DCIS navyše poukázali na to, že 

ADH/LG-DCIS majú genomicky bližšie skôr k lobulárnej in situ neoplázii (LCIS) ako k high-

grade DCIS (HG-DCIS) (2, 14, 17). Takže prísne oddeľovanie lobulárnej neoplázie od 

duktálnej sa ukazuje ako menej logické, podobne ako oddeľovanie ADH od LG-DCIS. 

Rovnako predpoklad, že pri spektre morfologických zmien u DCIS ide vždy o tú istú chorobu 

je zrejme mylný (14, 16, 17). Z tohto pohľadu nie je celkom jasné, čo je jasnou prekurzorovou 

léziou high-grade infiltrujúceho karcinómu prsníka (obr. 2). Ako uvádzajú Kajo a Žúbor (10) 

mohli by to byť niektoré typy apokrinných lézií (pozri aj kapitolu o nich ďalej). Nie je 

vylúčené, že by mohlo ísť aj o doposiaľ nepoznané prekurzorové lézie. Priekopnícke práce 

Peroua a kol. v r. 2000 (13) na základe génového profilu pomocou cDNA microarray metódy 

rozdelili karcinómy prsníka na štyri základné druhy: 

- nádory podobné luminálnym bunkám, 
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- nádory podobné bazálnym / myoepitelovým bunkám (basal cell - like tumors), 

- nádory s amplifikáciou HER2 génu, 

- nádory s profilom podobným normálnemu tkanivu prsníka. 

Je možné, že ďalšie nové práce na poli molekulovej genetiky prinesú so sebou aj novú 

klasifikáciu premalígnych lézií prsníkov s novým náhľadom na ich klinický význam 

a manažment. 
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4 LÉZIE Z  KOLUMNÁRNYCH BUNIEK  
PLOCHÁ EPITELOVÁ ATYPIA (FLAT EPITHELIAL 

ATYPIA, FEA) 

Kolumnárne zmeny buniek zahrňujú široké spektrum zmien od kolumnárnej metaplázie 

buniek, cez jednoduchú hyperpláziu kolumnárnych buniek až po atypickú hyperpláziu 

kolumnárnych buniek. FEA je jednou z foriem kolumnárnych zmien, ktoré sú benígne 

a predstavujú histopatologické zmeny prsníka, ktoré boli v minulosti označované ako blunt 

duct adenosis. Kolumnárne zmeny bez atypií sa vyskytujú v vzorkách prsníkových tkanív 

veľmi často. Azzopardi (1) už v r. 1979 upozorňoval na potrebu odlišovať bunkové atypie 

v kolumnárnych léziách a nazýval ich clinging carcinoma (pozri aj vyššie), dnes správne flat 

epithelial atypia.  

Dá sa povedať, že kolumnárne zmeny predstavujú kolumnárne (kuboidne až cylindricky) 

zmenené bunky v distendovaných TDLU, kde takto zmenené bunky nahradzujú pôvodný 

duktálny epitel. Zatiaľ čo v kolumnárnej metaplázii tvoria epitelovú výstelku len jedna-dve 

vrstvy cylindricky zmenených buniek, kolumnárna hyperplázia vykazuje niekoľko vrstiev 

buniek na sebe (2-5) (obr. 3). FEA je definovaná ako neoplastická alterácia TDLU 

charakterizovaná nahradením pôvodného epitelu jednou alebo niekoľkými vrstvami epitelu 

vykazujúceho low-grade monomorfné cytologické atypie (4). Nejde teda o architektonickú 

atypiu. V lúmenoch takto zmenených acínov sa môže hromadiť sekrét, ktorý je neskôr 

podkladom pre vznik typických mikrokalcifikátov v mamografickom obraze (obr. 4). Tieto sú 

potom niekedy dôvodom k perkutánnej biopsii prsníkov. Zdá sa, že FEA by mohla byť 

prekurzorovou léziou pre tubulárny karcinóm, na čo bolo už poukazované v minulosti (5). 

Tzv. Rosenova triáda mala znamenať simultánny výskyt FEA s ložiskami tubulárneho 

karcinómu a LN (6). Posledné molekulovo-genetické štúdie naozaj potvrdzujú túto hypotézu 

(8, 9), takže FEA je považovaná za prekurzorovú léziu low-grade karcinómov (10) Tomu by 

nasvedčoval aj imunohistochemický profil FEA: väčšina buniek je pozitívna na cytokeratín 

19, estrogénový a progesterónový receptor. Epitelové bunky vykazujú variabilnú expresiu 

cyklínu D1 a sú takmer uniformne negatívny na HER2 receptor (5). FEA vykazuje podobnú 

expresiu génového profilu ako low-grade DCIS (6). 

Prítomnosť kolumnárnych zmien v core-cut biopsii nemusí znamenať rizikový terén, pokiaľ 

tieto zmeny nevykazujú bunkové atypie. V prípade jasne benígnych mikrokalcifikátov (ktoré 

sú najčastejšie dôvodom k perkutánnej biopsii) vo zvyšku lézie (či v celom prsníku) sa 
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netreba uchyľovať k zbytočným chirurgickým výkonom (12, 17). Naopak, v prípade 

prítomnosti kolumnárnych zmien s atypiami alebo FEA sa udáva riziko prítomnosti možného 

DCIS v 4,7 %-ách a invazívneho karcinómu v 5,5 %-ách (14). Niektorí autori tu preto 

odporúčajú vykonať následnú chirurgickú biopsiu prsníka a vyšetriť tak podrobne celú léziu 

(13-15). Nedávno zverejnená štúdia Chivukula a spol. (16) o verifikácii FEA v core-cut 

biopsii následnou chirurgickou biopsiou zistila relatívne vysoký podiel ADH v exscíznych 

preparátoch a prihovára sa preto k rutinnému overeniu FEA otvorenou biopsiou. Treba ale 

znova pripomenúť, že v prípade FEA ide o low-grade rameno v schéme karcinogenézy (pozri 

vyššie) a riziko vzniku agresívnej formy karcinómu je nízke.  

Súhrn: 

- lézie z kolumnárnych buniek sú pomerne častým nálezom v prsníkovej biopsii 

a znamenajú benígnu zmenu s minimálnym rizikom rakoviny prsníka; 

- nález lézie z kolumnárnych buniek bez atypií v hruboihlovej prekutánnej biopsii prsníka 

nie je dôvodom k následnej chirurgickej biopsii; 

- nález flat epithelial atypie (FEA) v hruboihlovej biopsii by mal byť overený následnou 

chirurgickou biopsiu (výnimka: kompletne odstránené mikrokalcifikáty pomocou 

VACB); 

- nález lézie z kolumnárnych buniek bez atypií v chirurgickej biopsii nevyžaduje ďalšie 

špeciálne sledovanie pacientky; 

- nález lézie z kolumnárnych buniek s atypiami (FEA, ale bez DCIS) v chirurgickej 

biopsii je spojený len s nízkym rizikom rakoviny prsníka a pacientky s týmto nálezom 

sú len observované; 

- lézie z kolumnárnych buniek v chirurgickej biopsii sa nemajú brať do úvahy pri 

posudzovaní rozsahu prítomného DCIS, resp. pri hodnotení „čistých“ okrajov preparátu. 
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Obr. 3 Lézia z kolumnárnych buniek (vľavo) a plochá epiteliálna atypia (vpravo) 

    
(Foto: I. Mečiarová) 
 

Obr. 4 Benígne mikrokalcifikáty v mamografickom obraze (histológia: fibrocystická 
mastopatia, lézie z kolumnárnych buniek bez atypií) 

 
(Foto: K. Pohlodek) 
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5 ATYPICKÁ DUKTÁLNA HYPERPLÁZIA (ADH) 

V princípe ide o malé atypické intraduktálne lézie, ktoré ešte nespĺňajú kritériá duktálneho 

karcinómu in situ (DCIS). Napriek všetkým snahám chýba všeobecná zhoda v diagnostických 

kritériách na rozlíšenie ADH od LG-DCIS (1-5). Dá sa povedať, že za ADH sa považuje buď 

postihnutie terminálnej dukto-lobulárnej jednotky (terminal ductal-lobular unit, TDLU) 

monomorfnými duktálnymi epitéliami s cytologickými atypiami ako “rigid bridges” alebo 

mikropapily, ktoré ešte nevypĺňajú celý dukt, alebo ako uni- resp. multifokálna lézia, ktorá by 

inak spĺňala všetky kritériá LG-DCIS ale je menšia ako 2 mm (pozri vyššie). Zriedkavejšie 

formy ADH zahŕňajú atypickú apokrinnú hyperpláziu a atypické duktálne proliferácie 

vznikajúce v teréne iných benígnych proliferujúcich lézií ako napr. sklerotizujúca adenóza 

alebo papilóm (1-5). So stúpajúcou frekvenciou využívania skríningovej mamografie sa 

zvyšuje aj podiel zachytených lézií ADH. Zatiaľ čo v histologických vyšetreniach hmatných 

prsníkových nádorov sa ADH vyskytuje len v 4 %-ách, v nehmatných léziach (najmä v 

zhlukoch mikrokalcifikátov) sa ADH nájde až v tretine prípadov (2). Pre pacientku to 

prakticky znamená, že jej celoživotné riziko vzniku infiltrujúceho karcinómu prsníka je asi 5-

krát vyššie ako v ostatnej populácii žien. V prípade, že táto žena má pozitívnu rodinnú 

anamnézu (príbuzných prvého rádu), je riziko stúpa na desaťnásobok (6). Iní udávajú že je asi 

také, ako u žien s DCIS bez pozitívnej rodinnej anamnézy (2, 3, 4). Stupeň rizika platí pre 

ipsilaterálny prsník, ale kontralaterálny prsník je takisto vo vyššom riziku. Nádorová choroba 

vznikne u týchto žien najčastejšie do 10-15 rokov po stanovení primárnej diagnózy ADH. Ak 

k tomuto nepríde, riziko potom postupne klesá. Stupeň rizika závisí takisto od 

menopauzálneho statusu, pričom premenopauzálne ženy sa nachádzajú vo vyššom riziku ako 

postmenopauzálne. Okrem rutinného follow-up týchto žien sa u nich uplatňujú princípy 

genetického poradenstva a chemoprevencie (pozri ďalej). 

Problematickým je samotné histopatologické hodnotenie ADH. Už za klasické v tomto 

zmysle možno dnes považovať Schnittove (4) a Rosaiove štúdie (3) - obe zo začiatku 90-tich 

rokov – kde došlo pri posudzovaní tých istých preparátov s ADH skúsenými patológmi 

k zhodnej diagnóze len v malom počte vzoriek, a to aj v prípade používania štandartných 

kritérií (4). Aj v nedávno zverejnenej štúdii (5) s rovnakým zameraním došlo napriek použitiu 

moderných imunohistochemických metód k zhodnému posúdeniu preparátov z 81 

proliferatívnych intraduktálnych lézií deviatimi kvalitnými patológmi k úplnej zhode medzi 
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nimi len v polovine prípadov. Tieto výsledky jasne dokazujú potrebu špeciálnych skúseností 

patológov pri posudzovaní premalígnych lézií. 

Ako bolo spomenuté už vyššie, nález ADH sa čoraz častejšie vyskytuje v súvislosti so 

zavedením preventívnych mamografických vyšetrení a najmä cielených perkutánnych biopsií 

nehmatných lézií prsníkov. Analýzy výsledkov mnohých štúdií poukázala na pomerne vysoké 

percento podhodnotenia diagnózy v prípadoch stereotaktických perkutánnych biopsií prsníkov 

(7-11) Po uvedení VACB do širokej praxe sa toto percento o niečo znížilo, ale zostáva aj tak 

pomerne vysoké, až 31 % v údajoch nedávnej analýzy (7). Niektorí autori udávajú lepšie 

výsledky ak sa pomocou VACB odstráni viac ako 95 % mikrokalcifikátov v mamografickom 

obraze (9, 10). Rozhodne treba byť pri posudzovaní nálezov ADH v CCB opatrní a pri 

rozhodovaní sa o ďalšom postupe vykonať individualizovanú koreláciu rádiologicko-

histologického nálezu. Pri minimálnej neistote je kompletná chirurgická exscízia lézie 

s peroperačnou preparátrádiografiou a spracovaním vzorky sériovými parafínovými rezmi 

metódou voľby (18) (obr. 5). 

Diskutovanou zostáva aj otázka nálezu ADH v okrajoch bioptických vzoriek po limitovanej 

chirurgii karcinómu prsníka. Nizre a kol. (14) nedávno zverejnil štúdiu, v ktorej oslovil 477 

chirurgov z American Society of Breast Surgeons (ASBS), z ktorých viac ako polovica bola 

z akademických a špecializovaných prsníkových centier, s otázkou ako by postupovali pri 

náleze ADH do 1 mm v exscíznych okrajoch po limitovanej chirurgii prsníka. 61 % z nich sa 

vyslovilo proti re-exscízii okrajov, 30 % odporučilo ich cielenú re-exscíziu. Zaujímavé pritom 

bolo, že proti re-exscízii okrajov sa vyslovili erudovanejší chirurgovia z väčších centier 

(z týchto až v 80 %-ách). V ďalšom dotazníku bolo oslovených 200 chirurgov zo 

špecializovaných centier vo Veľkej Británii. Z nich sa až 90 % vyslovilo proti dodatočnej 

exscízii okrajov (14). Greene a kol. (15) vykonali dôležitú follow-up štúdiu prípadov s čistou 

ADH (aj v okrajoch) bez súčasnej prítomnosti malignity. Z 87 pacientok s ADH sa u žiadnej 

nevyvinula malignita do 26 mesiacov sledovania po operácii. Štúdii by sa dal vytýkať krátky 

čas follow-up periódy. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že z pohľadu medicíny na základe 

dôkazov nie je v súčasnosti dostatočný dôvod pre dodatočnú re-exscízii resekčných okrajov 

s prítomnou ADH v chirurgických vzorkách po limitovanej operácii pre karcinóm prsníka 

(12-17). Ďalšie štúdie s dlhodobým sledovaním pacientok po operácii snáď prinesú 

definitívnu odpoveď na túto otázku. 

Hoogerbrugge a kol. (19) podrobili dôkladnej histopatologickej analýze mastektomické 

preparáty od 67 žien s vysokým rizikom ochorieť na karcinóm prsníka, ktoré sa podrobili 
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profylaktickej mastektómii, teda bez diagnózy evidentnej malignity pred operáciou. 67 % 

pacientok boli nosičky mutácie v génoch BRCA1 alebo BRCA2. Abladáty boli vyšetrované 

v 5 mm sériových rezoch, každá makroskopická alebo rádiologická abnormalita bola 

histologicky vyšetrená, takisto boli odobraté náhodné vzorky z každého kvadrantu prsníka a z 

areolomamilárnych komplexov. U nadpolovičnej väčšiny žien (57 %) sa zistili prítomné 

premalígne zmeny v prsníkoch: v 39 %-ách ADH, v 37 %-ách ALH, v 25 %-ách LCIS a v 15 

%-ách DCIS. V jednom prípade sa našiel infilrujúci duktálny karcinóm v rozsahu 4 mm.  

Pacientky s nálezom čistej ADH v operačných preparátoch majú byť podrobené genetickému 

poradenstvu a oboznámené s možnosťami zníženia individuálneho rizika (chemoprevencia 

atď.) 

Súhrn: 

- nález ADH v hruboihlovej perkutánnej biopsii prsníka (core-cut a /alebo vákuovo-

asistovanej) by mal byť overený následnou chirurgickou kompletnou exscíziou lézie 

(výnimka: malý (≤ 2 postihnutých TDLU) a/alebo kompletne odstránené 

mikrokalcifikáty pomocou vákuovo-asistovanej biopsie); 

- nález ADH v resekčných okrajoch chirurgickej bioptickej vzorky pri operácii 

infiltrujúceho a/alebo in situ karcinómu nevyžaduje ich následnú re-exscíziu; 

- ženy s nálezom ADH majú byť informované o zvýšenom riziku ochorieť v ďalšom ich 

živote na karcinóm prsníka v ispi- aj kontralaterálnom prsníku (asi 6- 10 krát vyššie 

riziko v priebehu nasledujúcich 10 rokov); 

- preventívne mamografické vyšetrenia u žien s ADH by sa mali opakovať v ročných 

intervaloch; 

- medikamentózna chemoprevencia, či iné profylaktické opatrenia, by sa mali ženám 

s ADH ponúknuť po individuálnom zvážení ich rizika (pre-existujúce rizikové faktory). 
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Obr. 5 Simultánny výskyt ADH (čierna šípka) a DCIS (červená šípka) v jednom prsníku 

 

Obr. 6 Atypická duktálna hyperplázia (vľavo a vpravo). Najfrekventnejšia premalígna lézia, 
zvyčajne drobná (do 2 mm), diferenciálne-diagnosticky pripomína LG-DCIS (HE, x100) 

   
(Foto: I. Mečiarová) 
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6 DUKTÁLNY KARCINÓM IN SITU (DCIS) 

Duktálny karcinóm prsníka in situ predstavuje malígnu klonálnu proliferáciu epitelových 

buniek v rámci duktolobulárneho systému prsnej žľazy, ktorá nepresahuje cez myoepiteliálnu 

vrstvu (bazálnu membránu) a teda nie je prítomná invázia do okolitej strómy (7, 9, 14). 

Definíciu možno tiež odvodiť z latinského „ in situ“, čo v preklade znamená „na originálnom 

mieste“. Predstavuje tak neinvazívne malígne ochorenie, ktoré je však dokázaným priamym 

neobligatórnym prekurzorom invazívneho karcinómu (9). Znamená to, že v niektorých 

prípadoch dochádza k progresii DCIS do invazívneho karcinómu a toto riziko prechodu 

predstavuje 8-11 násobok oproti bežnej populácii (7). Podľa niektorých retrospektívnych 

štúdií v prípade neliečeného DCIS progreduje v priebehu 30 rokov do invazívneho karcinómu 

30 % lézií (1, 2, 3). 

Jednou z dôležitých charakteristík DCIS lézií je vo väčšine prípadov ich klinická „nemosť“. 

80-85 % lézií sa manifestuje na mamografických snímkoch prítomnosťou mikrokalcifikátov 

bez iného klinického korelátu (6). S tým súvisí postupný nárast incidencie tohto ochorenia za 

posledné roky, v súvislosti so zavedením a skvalitňovaním mamografického skríningu (3). 

V krajinách bez mamografického skríningu (resp. v preskríningovom období) predstavovala 

incidencia DCIS okolo 5 % nádorov, v súčasnosti predstavuje okolo 10 % v krajinách so 

zavedeným mamografickým skríningom. Štatistiky z USA udávajú až 20-25 % zachytených 

nádorov prsníka (2). V období pred mamografickým skríningom predstavovala 10- ročná 

mortalita na DCIS 3,4 %, v období skríningu mortalita klesla na 1,9 % (3). Priemerný vek 

v čase diagnózy DCIS sa uvádza 50-59 rokov, avšak incidencia DCIS sa za posledné roky 

posúva do mladších vekových štádií a zaujímavý je strmý hyperbolický nárast incidencie 

u žien do 50. roku života (1, 3). Rizikové faktory rozvoja DCIS sú podobné ako pri 

invazívnom karcinóme, predpokladajúc, že ide o etiologicky príbuzné ochorenia.  

Vzhľadom na to, že ide o prekurzora invazívneho karcinómu, liečba DCIS pozostáva 

z chirurgickej liečby ako primárnej liečebnej modality, doplnenej v indikovaných prípadoch 

rádioterapiou (pozri ďalej). Vzhľadom na nepalpovateľnosť a charakter lézií adekvátny 

manažment DCIS má svoje špecifiká a vyžaduje dôkladné dodržiavanie algoritmu opatrení, 

ktorým je venovaná príslušná kapitola. Lokálna recidíva sa po štandardnej liečbe v súčasnosti 

vyskytuje v 10-15 % prípadov, z toho v 50 % prípadov ide o invazívny karcinóm (48, 49). 
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DCIS ako premalígna lézia je pomerne novou diagnózou a informácie o nej ako aj 

o optimalizácii manažmentu pribúdali spolu s nárastom incidencie. Dodnes chýbajú niektoré 

kľúčové informácie, ktoré by pomohli pochopiť pôvod tejto lézie, či predikovať jej biologické 

správanie. Snáď najdôležitejšou otázkou, na ktorú sa súčasná vedecká spoločnosť snaží nájsť 

odpoveď, je selekcia nádorov DCIS, ktoré predstavujú hrozbu z hľadiska progresie do 

invazívneho karcinómu a ich odlíšenie od indolentných stacionárnych foriem. Z tohto 

hľadiska predstavuje štúdium DCIS výzvu pre optimalizáciu manažmentu skorých štádií 

karcinómu prsníka s cieľom znižovať mortalitu liečbou včasných foriem a zároveň vyhnúť sa 

„overtreatmentu“ a zbytočnému zaťaženiu pacientok s indolentnými formami DCIS. 

Pre štúdium DCIS je nevyhnutné pochopenie heterogenity DCIS lézií, nejedná sa o jednu 

entitu, ale klinicky, rádiologicky, morfologicky a geneticky heterogénnu skupinu lézií. Ako sa 

ukazuje, ide nielen o heterogenitu medzi jednotlivými léziami, ale aj vo vnútri samotných 

lézií (17). Ciest, ktorými môže dochádzať k progresii nádoru je pravdepodobne množstvo. 

Táto informácia len potvrdzuje zložitosť problematiky DCIS a potrebu individualizácie 

liečby. 

6.1 HISTOPATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA DCIS 

Charakter rastu a šírenia je dôležitý pre liečbu a prognózu DCIS. DCIS je. Faverlyho štúdia 

(6) 60-tich mastektomických preparátov prsníkov, ktorá hodnotila charakter rastu DCIS lézií 

pomocou trojdimenzionálnej rekonštrukcie, ukázala, že DCIS sa v 90 % prípadov šíri 

unicentricky (postihnutie jedného kvadrantu/vzdialenosť medzi dvoma fokusmi >4cm), avšak 

môže rásť multifokálne (prítomnosť viacerých samostatných fokusov v rámci jedného 

kvadrantu) a diskontinuálne, a to najmä u low-grade lézií. Multicentrický rast bol v štúdii 

dokázaný v 1 prípade zo 60, v 30 prípadoch (50 %) bol popísaný diskontinuálny rast, pričom 

tieto multifokálne lézie tvorili až 70 % low-grade karcinómov. Naproti tomu 90 % HG- DCIS 

rástlo typicky kontinuálne. V rámci diskontinuálneho rastu, v 63 % bola vzdialenosť medzi 

fokusmi menej ako 5mm, v 19 % 5-10mm a v 8 % viac ako 10mm (6, 7). 

Z uvedeného pre prax vyplýva, že pri hodnotení rozsahu a rastu lézie v histologických 

preparátoch je treba si uvedomiť šírenie lézie v trojdimenzionálnom modeli duktálneho 

systému a odlišovať skutočnú multifokalitu nálezu. Pre prax je tento poznatok dôležitý pri 

posudzovaní okrajov ecxízií. Pri HG- DCIS léziách je spoľahlivosť posúdenia okrajov 

pravdepodobne vyššia ako u low grade léziách, kde okraje medzi fokusmi môžu imponovať 

ako voľné. 
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V dôsledku mikroskopickej heterogenity lézií sa postupne vytváralo viacero systémov 

klasifikácie DCIS. V minulosti sa lézie charakterizovali najmä na základe morfológie. Podľa 

architektoniky rastu možno lézie rozdeliť na kribriformné, mikropapilárne, komedónové, 

solídne a zmiešané typy (9-12). 

• Mikropapilárny typ  je typický duktom lemovaným vrstvou atypických epiteliálnych 

buniek, ktoré vytvárajú v nepravidelných vzdialenostiach mikropapily väčšinou bez 

obsahu strómy. Tento typ má tendenciu k extenzívnemu postihnutiu duktov 

a multicentricite (postihnutie viacerých kvadrantov). 

• Kribriformný typ  má lumén duktu vyplnený proliferujúcimi epiteliálnymi bunkami 

vytvárajúcimi glandulárne formácie so sekundárnym luménom, často s obsahom 

mikrokalcifikátov (obr. 1). 

• Pri solídnom type je lumén vyplnený solídnou proliferáciou nádorových epiteliálnych 

buniek. Často je spojený s centrálnou nekrózou (komedo-like DCIS) a kalcifikáciami. 

Medzi ďalšie, menej časté varianty DCIS možno zaradiť apokrinný DCIS  (pozri aj kap. 

apokrinné lézie) typický veľkými bunkami s eozinofilnou cytoplazmou, veľkým jadrom 

a prominujúcim nukleolom, vyskytovať sa môže v rôznych morfologických variantoch. 

Ďalším vzácnym typom DCIS je cystický hypersekretorický DCIS s typicky cysticky 

dilatovanými duktami lemovanými zmesou benígnych, hyperplastických a malígnych 

epiteliálnych buniek vytvárajúcich mikropapily, poprípade rastúcich v kribriformných 

formáciách. Bunky majú často vakuolizovanú cytoplazmu pripomínajúcu laktačne zmenené 

epitélium s luménmi obsahujúcimi sekrečný materiál (72).  

Pagetova choroba (M. Paget) postihujúca bradavku je charakterizovaná prítomnosťou 

malígnych epiteliálnych buniek v rámci skvamóznej epiteliálnej vrstvy mamiloareolárneho 

komplexu. Klinicky sa prejavuje ako ekzematózna zmena v oblasti mamiloareolálneho 

komplexu a je asociovaná s high-grade DCIS nižšie uloženého duktálneho systému (s/bez 

prítomnosti invázie) (10). V prípade klinicky jasnej M. Paget treba vždy pátrať po prípadnom 

DCIS a/alebo infilrujúcom karcinóme v postihnutom prsníku. 

6.2 KLASIFIKÁCIA DCIS 

Hoci spôsob proliferácie možno dať do spojitosti s niektorými inými vlastnosťami nádoru 

(rozsiahlejšie lézie pri mikropapilárnom type rastu oproti komedo-type, častejšia typická 

mamografická manifestácia komedo-typov oproti papilárnym typom), zatriedenie 

a reproducibilita lézií na základe morfológie rastu je často problematické a vykazuje mieru 
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subjektivity. Väčšina lézií (62 %) totiž predstavuje zmes viacerých vyššie popísaných typov 

(7). 

Preto sa v súčasnosti využíva systém zatriedenia na základe nukleárneho gradingu 

a posúdenia prítomnosti intraluminálnych nekróz (menší podiel výskytu rozdielneho 

nukleárneho gradingu v rámci jednej lézie) (7). Na základe toho môžeme DCIS rozdeliť do 

troch skupín podľa stupňa bunkovej diferenciácie (gradingu): 

• Low grade DCIS (LG-DCIS) 

Vyskytujú sa malé, pravidelné bunky s okrúhlymi monomorfnými jadrami 

s rovnomerne rozmiestneným chromatínom. Jadrá dosahujú veľkosť 1,5-2 násobku 

jadier erytrocytov. Bunky sú dobre ohraničené so zachovanou polarizáciou pr. okolo 

mikropapíl alebo v rámci kribriformného rastu. Mitózy sú zriedkavé ako aj prominácia 

jadierok (7, 9). 

• Intermediate grade DCIS (IG-DCIS) 
Tento typ nemožno jednoznačne zaradiť medzi high ani low grade lézie. Často ide o 

solídne alebo kribriformné štruktúry s určitým stupňom polarizácie buniek. Jadrá 

vykazujú istú mieru pleomorfie, menšiu ako pri high-grade léziách, avšak často chýba 

pravidelnosť vo veľkosti a tvare ako je to u low-grade léziách, so zahustením 

chromatínu, s alebo bez prítomnosti intraluminálnych nekróz (7, 9).  

• High grade DCIS (HG-DCIS) 
Je tvorený veľkými pleomorfnými bunkami, jadrá buniek dosahujú v priemere veľkosť 

2,5-násobku jadier erytrocytov (8) s často prominujúcim jadierkom. Prítomná býva 

strata polarity buniek, častý je výskyt mitóz v zobrazovanom poli (aj abnormálnych) 

a centrálna nekróza s depozitmi amorfných kalcifikácií, ktoré ale nie sú podmienkou. 

Často sa vyskytuje so solídnym typom rastu. Klinicky je považovaný za 

najagresívnejšiu formu DCIS (7, 9) (obr. 7). 

Napriek nižšiemu výskytu cytonukleárnej variability v porovnaní s architektonikou rastu, aj 

tento parameter vykazuje diverzitu v rámci lézií a vo všeobecnosti sa odporúča uvádzať 

najvyšší stupeň popísanej diferenciácie, ktorý sa vyskytuje v značnej miere (>10 %) lézie 

(10).  

6.3 HISTOLOGICKÉ VYŠETRENIE DCIS 

Napriek tomu, že spoľahlivé prognostické a prediktívne markery DCIS stále chýbajú 

a kľúčové budú pravdepodobne informácie na molekulárno-genetickej úrovni, na základe 

randomizovaných štúdií mnohé histologicko-patologické parametre nádorov majú 

prognostický význam z hľadiska lokoregionálnej recidívy. Grading DCIS okrem 
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prognostického vzťahu k výskytu lokoregionálnych recidív má význam aj pre samotný 

manažment. Ak napr. výsledky predoperačnej biopsie z mamograficky rozsiahlej lézie 

mikrokalcifikátov potvrdia HG-DCIS léziu, je namieste u pacientky rátať aj s event. možnou 

prítomnosťou invázie v rámci definitívnej histológie a zvážiť niektoré ďalšie kroky 

v diagnosticko-chirurgickom manažmente (pozri ďalej). Dôkladné histologické vyšetrenie je 

preto nevyhnutné nielen na stanovenie exaktnej diagnózy, ale aj plánovanie liečby. Prehľadný 

a detailný popis histologického vyšetrenia podľa štandardizovanej formy je spôsobom ako 

zaistiť získanie dôležitých informácií pri každom nádore.  

V súčasnosti by preto histologické vyšetrenie malo obsahovať informáciu o známych 

prognostických faktoroch lokálnej recidívy DCIS ako je nukleárny grading, prítomnosť 

intraluminálnych nekróz, architektonika rastu, veľkosť/rozsah lézie a šírka resekčných 

okrajov. 

Veľkosť lézie na základe histologického vyšetrenia sa často líši od odhadovanej veľkosti na 

základe mamografického vyšetrenia a je dôležitým prognostickým ukazovateľom. Existuje 

viacero možností hodnotenia rozsahu lézie. Americká spoločnosť patológov vo svojom 

štandardizovanom protokole popisuje nasledovné možnosti určenia rozsahu DCIS (11): 

1. DCIS v jednom parafínovom bloku: Ak sa DCIS vyskytuje len v jednom reze, je 

možné jeho veľkosť hodnotiť na základe jedného rezu. Ak sú prítomné viaceré fokusy, 

najväčšia vzdialenosť medzi fokusmi určuje veľkosť lézie.  

2. Vyšetrenie na základe sekvenčných rezov: z celej vzorky sa vytvoria sekvenčne za 

sebou nasledujúce rezy, pričom poloha každého rezu v rámci bloku je označená. 

Rozsah lézie potom možno určiť na základe hrúbky rezov a výskytu lézie 

v jednotlivých rezoch. Ide o najčastejšie používanú a odporúčanú metódu vyšetrenia. 

3. Nesekvenčné vyšetrenie: Tkanivo je vyšetrené v rezoch, avšak nie v sekvenčne na 

seba nadväzujúcich. Počet vyšetrených rezov obsahujúcich DCIS sa vynásobí hrúbkou 

rezu (odporúča sa: x0,4). 

4. Ak DCIS lézia dosahuje oproti sebe sa nachádzajúce okraje, vzdialenosť medzi týmito 

okrajmi určuje veľkosť lézie vo vzorke. 

Diferenciálne-diagnosticky prichádzajú do úvahy najmä nasledovné druhy lézií: 

• Atypická duktálna hyperplázia (ADH): vykazuje niektoré zo znakov LG-DCIS, 

diagnózu často determinuje len rozsah postihnutých duktov. Ak je rozsah lézie pod 

2 mm, ide o ADH, rozsiahlejšie lézie sú označené ako LG-DCIS. Niektoré autority 

považujú tieto dve diagnózy za rovnaký proces, a to na základe morfologických, 

genetických a imunohistochemických podobností (pozri vyššie) (7). 
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• Lobulárny karcinóm in situ (LCIS): v niektorých prípadoch môže byť ťažké odlíšiť 

solídny LG-DCIS od LCIS. LCIS predstavuje proliferáciu buniek terminálnej 

duktolobulárnej jednotky s distenovanými acinmi, ktoré sú vyplnené uniformnou 

populáciou malých kohezívnych buniek. Z klinického hľadiska je dôležité, že oproti 

DCIS sa LCIS vyskytuje často ako multicentrická, bilaterálna lézia. Kým DCIS 

predstavuje priamy prekurzor invazívneho karcinómu, LCIS sa chápe ako faktor 

zvýšeného rizika výskytu invazívneho karcinómu bez ohľadu na typ nádoru 

(lobulárneho i duktálneho) a lateralitu. Toto riziko sa odhaduje na 7-12x. Vo väčšine 

prípadov na odlíšenie lézií je nápomocné imunohistochemické vyšetrenie prítomnosti 

E-kadherínu (pozri kap. lobulárna neoplázia). 

• Mikroinvazívny karcinóm: je definovaný ako lézia typicky vychádzajúca z HG-DCIS, 

pričom je prítomný jeden alebo viacero fokusov invázie a žiadny z nich nepresahuje 

1mm v priemere (11, 12). 

Súhrn: 

- DCIS predstavuje léziu s kontinuálnym šírením sa v trojdimenzionálne sa vetviacom 

duktálnom systéme prsnej žľazy; 

- multifokalita (výskyt viacerých fokusov v jednom kvadrante) a multicentrický výskyt 

(postihnutie viacerých kvadrantov) sú možné; 

- súčasná klasifikácia za opiera o nukleárny grading, ktorý vykazuje nižšiu heterogenitu 

v rámci lézie; 

- nukleárny grading, rozsah lézie, prítomnosť intraluminálnych nekróz a šírka resekčných 

okrajov predstavujú prognostické faktory lokoregionálnej recidívy, preto každé 

histologické vyšetrenie by malo obsahovať informáciu o týchto vlastnostiach nádoru; 

- výsledky histologického vyšetrenia významne podmieňujú manažment pacienta. 
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Obr. 7 Normálne TDLU (hore vľavo), HG-DCIS (hore vpravo), kribriformný DCIS 
s mikrokalcifikátmi (v strede vľavo), „hobnail cells“ typ DCIS (v strede vpravo), sekréčny 
(mucinózny) pseudoinvazívny typ DCIS (dole vľavo) a infiltrujúci duktálny karcinóm 
s extenzí (HE, x 100)  (foto: F. Ondriaš) 

 

Molekulárna biológia DCIS 

Podobne ako u invazívneho karcinómu, analýzy dokázali existenciu viacerých molekulových 

subtypov DCIS - lézie typu Luminal A,B (s vysokou a nižšou pozitivitou ER), basal-like 

(vychádzajúce z myoepiteliálnych buniek, ER-PR-HER-2-, považovaný za najagresívnejší 

typ) a HER2+/ER- subtyp (15, 16). V porovnaní s invazívnym karcinómom sa jednotlivé 
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varianty DCIS vyskytujú v odlišnom zastúpení, s vyšším výskytom HER-2+ lézií (15-20 % 

DCIS, 75 % high-grade DCIS) a relatívne nižším zastúpením basal-like subtypov v porovnaní 

s IDC (17-20). Jednotlivé varianty sú pravdepodobne asociované s rôznymi, špecifickými 

genetickými a epigenetickými zmenami vznikajúcimi v charakteristickom teréne jednotlivých 

buniek (4). 

Na dokreslenie heterogenity DCIS lézií treba spomenúť výsledky novších štúdií, ktoré 

popisujú možný výskyt viacerých molekulárnych subtypov v rámci jedného nádoru, čo dáva 

možnosť progresie súčasne viacerými paralelnými cestami (tzv. intraléziová heterogenita) 

(21, 22). Vyšetrenie takejto klonálnej diverzity by v budúcnosti mohlo predstavovať jeden 

s rizikových faktorov progresie DCIS nádoru (24). 

Vyšetrenia pomocou molekulovej genetiky s identifikáciou genetických a epigenetických 

zmien charakteristických pre jednotlivé podtypy nádorov by v budúcnosti mohli hrať kľúčovú 

úlohu v stanovení prognózy a optimálneho manažmentu DCIS. Zaujímavé budú tiež výsledky 

vyšetrenia zmien v mikroprostredí nádoru, ktoré svojím parakrinným, epikrinným 

a kontaktným pôsobením ovplyvňujú správanie a diferenciáciu epitelových buniek (23, 24). 

Súhrn: 

- morfologicky rovnaké lézie sa môžu odlišovať na molekulárnej úrovni, čo 

pravdepodobne vysvetľuje ich odlišné biologické správanie, existuje viacero 

molekulárnych subtypov DCIS podobne ako u invazívneho karcinómu; 

- DCIS lézie sa vyznačujú okrem interléziovej aj intraléziovou heterogenitou a teda 

súčasne viacerými možnými cestami progresie; 

- na správanie epiteliálnych buniek majú pravdepodobne významný vplyv aj zmeny 

v mikroprostredí nádoru. 

6.4  MANIFESTÁCIA DCIS 

V 80-90 % prípadov predstavuje DCIS nehmatnú léziu prejavujúcu sa výlučne kalcifikáciami 

zreteľnými v mamografickom obraze. Obvykle ide o dystrofické intraduktálne kalcifikácie 

v nekrotických častiach lézie, menej často o kalcifikácie sekrétu v intercelulárnych 

priestoroch (kribriformné/mikropapilárne štruktúry), alebo ide o kalcifikácie v benígnom 

procese (pr. fibroadenóm), ktorý sprevádza DCIS léziu (4). Kalcifikácie sprevádzajú väčšinou 

DCIS s vyšším gradingom a intraluminálnymi nekrózami. Mikrokalcifikáty tvoria až okolo 

85 % rozsahu lézie komedónových/solídnych typov DCIS, kým 

u mikropapilárnych/kribriformných tumorov môžu predstavovať len 50 % rozsahu lézie (14). 

Preto sa pri mamografii často stretávame s podhodnotením veľkosti lézie DCIS, avšak pri 
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state-of-the-art mamografickom vyšetrení aj s použitím snímok so zväčšením by tento rozdiel 

mal byť <20mm v 80-85 % vyšetrení (5).  

Pri hodnotení mikrokalcifikácií je treba si všímať ich distribúciu, počet, tvar a prípadné 

polymorfie. Tvar zhluku, ktorý dostaneme pospájaním okrajových kalcifikácií býva často 

nepravidelný, môže mať tvar písmena „V“ s bázou smerujúcou k hrudnej stene a hrotom 

smerujúcim k bradavke, typicky tvoria lalok alebo segment, poprípade sú usporiadané v pruhu 

(lineárna, duktálna distribúcia), typická je polymorfia kalcifikátov. Morfologicky možno 

odlíšiť dva základné typy mikrokalcifikátov, a to granulárny typ, ktorý pripomína zrnká soli 

(častejšie u low-grade a benígnych lézií) a odliatkovitý typ, ktorý je odliatkom segmentu, 

ktorý vypĺňa, typicky sa môže vetviť (častejší u high grade lézií) (34). Kalcifikáty sa 

navzájom odlišujú veľkosťou a denzitou. Pre diagnostický proces je dôležité, že výskyt 

mikrokalcifikátov na mamografickom obraze môže byť stacionárny aj dlhé obdobie a nemusí 

korelovať s progresiou ochorenia, preto o ďalšom postupe by malo byť rozhodnuté už pri 

prvom náleze suspektných mikrokalcifikátov v mamografickom obraze (26).  

V 5-10 % prípadov sa DCIS prejavuje hmatným nádorom bez mikrokalcifikácií, pričom 

väčšinou ide o sprievodnú benígnu léziu alebo poruchu architektoniky prsnej žľazy (34).  

Ďalším možným prejavom DCIS je ductus secernans, teda spravidla serózna alebo 

sangvinolentná sekrécia z bradavky. Metódou voľby pri diagnostike je v tomto prípade 

duktografia – špeciálne mamografické vyšetrenie so sondážou a rtg-kontrastným naplnením 

postihnutého duktu.  

Napriek tomu, že mamografia predstavuje primárnu vyšetrovaciu metódu v diagnostike DCIS 

a väčšina DCIS nádorov je diagnostikovaná v rámci mamografického skríningu (dve snímky 

v dvoch na seba kolmých projekciách s event. doplnením snímok so zväčšením), sonografické 

vyšetrenie má takisto dôležitú úlohu v diagnostickom manažmente (60). Využíva sa najmä 

v prípadoch nejednoznačného mamografického nálezu (zatienenie bez kalcifikácií, dif. dg. 

solídnej/cystickej lézie), pri diskrepancii klinického a mamografického nálezu, či pri vysokej 

denzite prsnej žľazy. Dôležité je tiež posúdenie sonografickej manifestácie lézie pre potrebu 

ďalších intervencií (ultrasonograficky riadená predoperačná biopsia, označenie lézie 

vodičom), či posúdenie axily pri high-grade léziách (25, 60). 

Súhrn: 

- DCIS najčastejšie predstavuje nehmatnú, klinicky nemú léziu, manifestujúcu sa 

typickými mikrokalcifikátmi pri mamografickom vyšetrení; 
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- Mamografický snímok často podhodnocuje skutočnú veľkosť lézie, na čo treba pamätať 

pri chirurgickej liečbe; 

- Pri náleze nejednoznačných kalcifikátov je odporúčané realizovať perkutánnu 

hruboihlovú biopsiu pod stereotaktickou kontrolou, odporúča sa VACB. 

6.5 DIAGNOSTICKÝ MANAŽMENT  

Vzhľadom na charakter a manifestáciu DCIS je táto lézia najčastejšie diagnostikovaná 

v rámci skríningovej mamografie záchytom podozrivého druhu mikrokalcifikátov. Kvalita 

snímkov realizovaných v správnej projekcii a za optimálnych podmienok je u DCIS lézií 

zvlášť dôležitá. Okrem štandardného zobrazenia oboch prsníkov v dvoch rovinách (CC, 

MLO), je vhodné doplnenie snímok s kompresívnym zväčšením oblastí 

s mikrokalcifikáciami, či podľa potreby doplnenie snímok v ďalších rovinách (zväčša kolmá 

projekcia v 90 stupňoch). Iným postupom je realizácia snímku s kompresiou (spot 

compression), ktorá je výhodná pri menších nálezoch a ponúka možnosť lepšieho hodnotenia 

snímku zvýšením kontrastu snímky znížením rozptylu žiarenia. Za účelom zvýšenia detekcie 

low- a intermediate-grade lézií sa odporúča použitie digitálnej mamografie oproti konvenčnej 

analógovej mamografii (25). Ukázalo sa pritom, že zväčšenie nálezu na digitálnom monitore 

nenahrádza špeciálne zhotovené zväčšeniny na mamografie. Úloha MRI prsníkov 

v predoperačnom stagingu DCIS môže byť užitočná hlavne pre HG-DCIS. Udáva sa jej 

vyššia senzitivita v porovnaní s mamografiou, ale pozitívna prediktívna hodnota oboch 

vyšetrení je zhruba rovnaká (71), pričom počet falošne pozitívnych výsledkov je nanešťastie 

vyšší u MRI (72). Lokalizačné techniky riadené MRI sú pritom komplikovanejšie, rovnako 

ako problémy s peroperačným hodnotením bioptickej vzorky pod MRI. 

Zobrazovacie vyšetrenia sú súčasťou tzv. triple testu (klinické, zobrazovacie a bioptické 

vyšetrenie) ktorý je zlatým štandardom diagnostiky aj u DCIS lézií. Jeho súčasťou je klinické 

vyšetrenie, ktoré môže napomôcť k diagnostike niektorých hmatných lézií, lézií 

sprevádzaných sekréciou z mamily, postihnutiu mamilo-areolárneho komplexu (M. Paget), 

nevyhnutné je tiež klinické posúdenie axily.  

Pre stanovenie definitívnej diagnózy je rozhodujúce histologické vyšetrenie lézie. V prípade 

mamografického nálezu mikrokalcifikátov najčastejšie pomocou perkutánnej hruboihlovej 

biopsie prsníka. V optimálnom prípade sa odporúča použitie vákuovo-asistovanej biopsie 

(VACB) s následnou inzerciou klipu do oblasti biopsie (pre prípad kompletného odstránenia 

lézie). Výhodou vákuovo-asistovanej punkčnej biopsie oproti štandardnej core-cut biopsii je 

väčší objem získaných vzoriek a stacionárna poloha ihly počas vyšetrenia. Výhodou u malých 
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ložísk, ktoré zvyknú uhýbať pred ihlou je ich „prisatie“ k ihle, a tým fixácia ložiska vákuom 

ako aj odsávanie krvi počas výkonu. Podľa odporúčaní Nemeckej spoločnosti 

gynekologických onkológov (AGO) je výnimkou situácia, keď ADH vo vzorke z vákuovo-

asistovanej biopsie postihuje ≤2 TDLU a na základe patologického vyšetrenia je konštatovaná 

kompletná  exscízia (25). S „upgradingom“ lézie treba pri náleze ADH v biopsii rátať v 13-

27 % pri vákuovo-asistovanej biopsii a v 53 % po core-cut biopsii(26). Použitie tenkoihlovej 

biopsie (fine needle aspiration cytology, FNAC) nie je indikované a považuje sa pri týchto 

léziách v súčasnosti za nedostatočné. 

Diagnostiku dopĺňa ultrazvukové vyšetrenie za účelom posúdenia UZV manifestácie lézie, 

posúdenia axily (najmä histologicky potvrdené HG-DCIS), event. diagnostiky možného 

súčasného výskytu iných lézií. Výsledky vyšetrení by mali byť zhodnotené vo vzájomnej 

korelácií a byť predmetom interdisciplinárnej diskusie (tumorboarde) s určením ďalšieho 

postupu a liečby. 

6.6 PROBLEMATIKA “ OVERDIAGNÓZY “ 

V súvislosti so zavedením mamografického skríningu a s tým spojeným vzostupom incidencie 

včasných, subklinických foriem karcinómu prsníka, sa stretávame s novým pojmom 

“overdiagnóza” karcinómu prsníka. Pojem “overdiagnóza” vyjadruje stanovenie diagnózy 

karcinómu prsníka, ktorý by počas života neprogredoval a nevyvolal by klinické ochorenie, 

ani tak neohrozil pacientku na zdraví alebo živote (27). Diagnózu karcinómu treba dnes 

chápať v širšom rozmere ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie “overdiagnózy” vychádza 

z porozumenia spomínanej heterogenity nádorov prsníka. Podľa rôzneho biologického 

správania môžeme nádory rozdeliť na rýchlo rastúce, pomaly rastúce alebo veľmi pomaly 

rastúce, ktorých nositelia najskôr zomrú na inú príčinu ako je rakovina prsníka (obr. 4) (27). 

S “overdiagnózou” sa stretávame, keď nádor vôbec neprogreduje, regreduje, alebo je 

progresia natoľko pomalá, že pacientka zomrie na inú príčinu. Hoci v súčasnosti nevieme 

určiť, ktorá z pacientok bola “overdiagnostikovaná”, vieme, že každá z nich podstúpi 

chirurgickú liečbu, rádioterapiu, poprípade hormonálnu liečbu (tamoxifen po dobu 5 rokov). 

Kým pre skupinu žien predstavuje záchyt včasnej formy karcinómu prsníka benefit, iná časť 

z liečby neprofituje, naopak je vystavená nežiaducim účinkom liečby a je celoživotne 

zaťažená diagnózou “karcinóm”. 

Kým “overdiagnózu” je ťažké potvrdiť u jednotlivca, nakoľko nie je možné vedome nechať 

časť žien bez liečby, jej výskyt môžeme ľahšie pozorovať v populácii. Najvýznamnejší dôkaz 
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o overdiagnóze pochádza z dlhodobých “follow-up” randomizovaných skríningových štúdií 

(27). Pri sledovaní zmien incidencie zachytených nádorov v porovnateľnej skríningovej 

a kontrolnej skupine bez skríningu predpokladáme na začiatku skríningu vyššiu incidenciu 

karcinómov v skríningovej skupine (zachytenie subklinických štádií). Ak by všetky tieto 

karcinómy progredovali do klinickej formy (bez výskytu “overdiagnózy”), incidencia 

v kontrolnej skupine by v priebehu rokov mala postupne “dobehnúť” skríningovú skupinu. 

Porovnania incidencie karcinómov prsníka počas 15-ročného follow-up Malmö 

randomizovanej mamografickej štúdie v porovnaní s incidenciou v kontrolnej skupine (27) 

ukázali, že rozdiel vo výskyte zachytených nádorov medzi skupinami po 10 rokoch 

predstavoval 150 nádorov, avšak po 15 rokoch sa zúžil len nepatrne na 115 nádorov, ktoré by 

mohli predstavovať “overdiagnózu” (16 % z celkového počtu zachytených karcinómov).  

Problematika „overdiagnózy“ poukazuje na nové problémy v klinickej praxi spojené 

s diagnostikou včasných foriem karcinómu prsníka zdôrazňuje potrebu definície spoľahlivých 

prognostických faktorov, ktoré by umožnili tzv. tailored-therapy, teda liečbu „ušitú na 

mieru“. 

Súhrn: 

- primárnou diagnostickou modalitou u DCIS je mamografické vyšetrenie štandardne 

v dvoch snímkových projekciách (CC, MLO), doplnené prípade o kolmú projekciu 

(90°) a o zväčšený snímok (diferenciálna diagnostika mikrokalcifikátov); 

- digitálna mamografia zvyšuje záchytnosť LG-DCIS a IG-DCIS; 

- na stanovenie diagnózy je vhodná stereotakticky riadená VACB s preparátrádiografiou 

odobratých vzoriek (dôkaz mikrokalcifikátov); 

- klinické vyšetrenie prsníkov s vyšetrením regionálnych lymfatických uzlín je 

samozrejmá súčasť diagnostického manažmentu ochorení prsníka; 

- ultrazvukové vyšetrenie prsníka doplňuje informáciu o stave lokoregionálnych uzlín 

a o manifestácii lézie v ultrazvukovom obraze (význam pre intervencie); 

- MRI prsníkov v predoperačom stagingu môže byť prínosná hlavne u HG-DCIS, jej 

definitívna úloha nie je dodnes stanovená; 

- „overdiagnóza“ je nový problém manažmentu DCIS, označuje ženy s dg. karcinómu 

prsníka, ktorých život nie je reálne ohrozený zistenou léziou, avšak kvalita života je 

znížená v dôsledku štandardného manažment. 

6.7 L IEČBA DCIS 

V liečbe DCIS má primárne postavenie chirurgická liečba, ktorej cieľom je definitívne 

zaradenie ochorenia do jeho štádia a zabezpečenie lokoregionálnej kontroly nad ním. 
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Princípom je odstránenie okrsku postihnutého tkaniva aj s dostatočným lemom zdravého 

okolitého tkaniva pri akceptovateľnom kozmetickom efekte. Voľba liečby preto musí 

zohľadniť rozsah a distribúciu nádoru rovnako ako pomer veľkosti nádoru a veľkosti prsnej 

žľazy, ktorý ovplyvňuje výsledný kozmetický efekt. Vo väčšine prípadov je štandardom 

prsník zachovávajúca liečba, ktorú dopĺňa rádioterapia (pozri ďalej). Do chirurgického 

manažmentu DCIS patrí v odôvodnených prípadoch aj vyšetrenie axilárnej sentinelovej 

lymfatickej uzliny. Voľba terapeutického postupu by mala byť výsledkom interdisciplinárnej 

diskusie s prihliadnutím na želanie pacientky, ktorá bola dopredu podrobne informovaná 

o možnostiach liečby a prognózy ochorenia. 

V minulosti pretrvávala radikálna mastektómia ako štandardná metóda liečby DCIS pomerne 

dlho, paradoxne dlhšie ako u invazívneho karcinómu ako následok nedostatku informácií 

o povahe ochorenia. Postupom času podobne ako u infiltrujúceho karcinómu sa liečba DCIS 

v indikovaných prípadoch začala riešiť limitovanou chirurgiou prsníka. V súčasnosti sa 

manažment DCIS opiera o výsledky veľkých randomizovaných štúdií. Štúdia NSABP-B-06 

(28) je prospektívna randomizovaná štúdia z r.1976, ktorá porovnávala modifikovanú 

radikálnu mastektómiu a prsník zachovávajúcu liečbu s následnou rádioterapiou u tumorov 

prsníka ≤4cm. Výsledky štúdie, ako aj jej zhodnotenie po 20 rokoch (29), potvrdilo, že medzi 

sledovanými skupinami pacientok nebol signifikantný rozdiel v ich celkovom prežívaní ani 

v bepríznakovom období po operácii a prsník zachovávajúca liečba s následnou rádioterapiou 

sa tak stala akceptovanou alternatívou radikálnej mastektómie u menších nádorov. Štúdia 

NSABP-B-17 (30) porovnávala efekt lumpektómie s následnou pooperačnou rádioterapiou 

a samotnej lumpektómie na kontrolu ochorenia u pacientok s DCIS. Výsledky potvrdili 

význam rádioterapie v signifikantnom znížení výskytu ipsilaterálnych recidív, avšak medzi 

sledovanými skupinami nebol rozdiel v celkovom prežívaní. Podobné výsledky potvrdila aj 

európska štúdia EORTC 1085 štúdia (31). NSABP-B-24 (32) sledovala efekt užívania 

tamoxifénu po prsník zachovávajúcej liečbe s rádioterapiou u DCIS. Oproti placebovej 

skupine sa znížil výskyt ipsilaterálneho ako aj kontralaterálneho karcinómu (až o 40 %). 

Aktualizované výsledky po 7 rokoch naďalej potvrdzujú, že pridanie tamoxifenu do liečby 

signifikantne zlepšilo tzv. disease-free survival (prežívanie bez choroby) zo 77,1 % na 83 %. 

Efekt tamoxifénu v znižovaní počtu ipsilaterálnych recidív bol nezávislý od veku, 

charakteristiky okrajov alebo prítomnosti komedonekrózy.  
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6.8 CHIRURGICKÁ LIE ČBA 

Prsník zachovávajúca liečba zahŕňa niekoľko výkonov, pri ktorých je odstránený nádor 

s časťou zdravého tkaniva. Veľkosť manifestácie DCIS určuje aj rozsah operačného výkonu. 

Princípom je odstránenie tumoru aj s dostatočným lemom zdravého okolitého tkaniva. Pri 

kvadrantektómii je odstránený kvadrant prsníka (event. aj s časťou kožného krytu nad 

tumorom a fasciou pod tumorom). Segmentektómia predstavuje odstránenie segmentu 

mliečnej žľazy bez kožného krytu. Malé, nehmatné lézie si vyžadujú špeciálny manažment. 

Na základe Európskych odporúčaní (25, 34) a vlastných skúseností (60, 75) odporúčame za 

účelom zabezpečenia lokoregionálnej kontroly ochorenia dodržiavať nasledovné kroky 

v rámci manažmentu DCIS (obr. 9): 

1/ U nehmatných lézií je pred samotným výkonom potrebná lokalizácia lézie najčastejšie 

pomocou drôtového vodiča zavedeného do miesta lézie pod ultrazvukovou alebo 

stereotaktickou kontrolou. Podľa súčasných odporúčaní EÚ by malo aspoň 80 % lézií byť 

označených tak, aby hrot vodiča nebol vzdialený od lézie viac ako 1cm (34). 

2/ Na overenie správnej lokalizácie vodiča a pre orientáciu operatéra slúži postlokalizačný 

mamografický snímok v dvoch na seba kolmých projekciách, ktorý vizualizuje vzťah 

zavedeného vodiča a lézie (zhluk mikrokalcifikácií). Medzi novšie metódy predoperačnej 

lokalizácie patrí instilácia rádiokoloidu (Technécium 99) do miesta lézie s peroperačnou 

detekciou pomocou gamadetektora. Táto metóda sa označuje ako radioguided occult lesion 

localisation (ROLL). Použitie drôtového vodiča však zostáva štandardnou metódou 

v predoperačnej lokalizácii nehmatných lézií. V niektorých prípadoch je užitočné použiť aj 

viacej vodičov. 

3/ Tvar resektátu by mal rešpektovať anatómiu prsníka a topografiu duktálneho systému 

s ohľadom na intraduktálne šírenie lézie. Cieľom je excidovať čo najväčšiu časť postihnutého 

duktu. Tvar resektátu by mal byť ihlan alebo kužeľ s užšou časťou smerujúcou k bradavke, 

pričom základňa dosahuje čo najbližšie k fascii m. pectoralis major. Ideálnym prístupom sú 

semicirkulárne incízie nad nádorom. 

4/ Cieľom je  exscízia lézie v celku pri jednej operácii za účelom umožnenia adekvátneho 

zhodnotenia okrajov a dosiahnutia optimálneho kozmetického výsledku. 

5/ Pri  exscízii tkaniva je potrebné myslieť na časté podhodnotenie veľkosti lézie na 

mamografickom snímku (viď „Manifestácia DCIS“). 
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6/ DCIS lézie nie sú vhodné na peroperačné hodnotenie zo zmrazeného rezu pre redukciu 

materiálu a možné skompromitovanie okrajov resektátu. Preto je vhodné počkať na výsledok 

z parafínových rezov (20). 

7/ Nevyhnutnosťou je topografické označenie preparátu pre orientáciu rádiológa 

a patológa. Takéto označenie okrem iného umožňuje stanovenie smeru potrebnej re- exscízie 

v prípade pozitívnych okrajov. Pravdepodobnosť reoperácie (re- exscízia okrajov) je pri DCIS 

pomerne vysoká. Označenie preparátu môže byť odlišné podľa pracoviska. Resektát možno 

označiť stehom - napr. krátky steh ventrálne a dlhý steh laterálne, špendlíkom, ktorým je 

označená kraniálna časť resektátu, pričom uzáver smeruje laterálnym smerom. 

8/ Na peroperačné zhodnotenie obsiahnutia MK v  exscízii a približné zhodnotenie okrajov 

slúži preparátrádiogram , teda RTG snímok resektátu (obr. 8). Štandardne sa na väčšine 

pracovísk vykonáva preparátrádiogram v jednej zobrazovacej rovine, čo však môže mať za 

následok nedokonalé zhodnotenie úplnosti exscízie a jej okrajov (kompletná  exscízia podľa 

peroperačného preparátrádiogramu posudzovaného v jednej rovine). Za účelom spresnenia 

informácie na základe preparátrádiogramu odporúčame navyše označenie resektátu napr. 

titánovým klipom nasadeným na ventrálny okraj resektátu a zhotovenie dvoch snímok 

resektátu v dvoch na seba kolmých rovinách. 

9/ Čím väčšia lézia DCIS a vyšší grading, tým väčšie riziko prítomnosti mikroinvazívneho 

alebo invazívneho karcinómu. V prípadoch extenzívneho rozsahu (multicentricity, plánovanej 

mastektómie) odporúčame zvážiť vyšetrenie sentinelovej uzliny v rámci axilárneho stagingu 

pre prípad event. mikroinvázie v definitívnych parafínových rezoch vzorky. 

10/ Za účelom dôkladného vyšetrenia resekčných okrajov je vhodné povrch resektátu označiť 

napr. tušom, ktorý je voči okolitému tkanivu kontrastný. Na označenie orientácie a zároveň 

povrchu resektátu za účelom zhodnotenia okrajov a odporučenia re- exscízie príslušným 

smerom je možné farbenie povrchu resektátu farebným tušom s rôznymi odtieňmi 

zodpovedajúcimi okrajom v jednotlivých rovinách (pr. kraniálny okraj – modrý tuš, kaudálny 

zelený, ventrálny žltý, dorzálny čierny, laterálny červený a pod.). Pri tušovaní preparátu stačí 

jemné zafarbenie povrchu tkaniva. Je potrebné sa vyvarovať použitiu veľkého množstva tušu 

a jeho zatekaniu medzi tkanivo (falošne pozitívne okraje!). 

11/ V prípade, že je lézia obsiahnutá v resektáte a okraje sú hodnotené ako dostačujúce, okraje 

kavity po  exscízii sa označia pr. titánovými klipmi. Takéto označenie má význam pre 

lokalizáciu primárnej lézie a plánovanie rádioterapie. V prípade tesných okrajov sa vykoná re- 
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exscízia okrajov v doporučenom smere. Pooperačne po vyhojení sa zhotovuje pooperačná 

mamografická snímka a následne je plánovaná rádioterapia. 

Obr. 8 Preparátrádiogram bioptickej vzorky prsníka 

 

 
 

Resektát je označený kraniálne špendlíkom (s uzáverom smerujúcim laterálne) a ventrálne klipom. 
Preparátrádiogram je zhotovený v dvoch na seba kolmých projekciách Zhotovenie dvoch snímkov v dvoch na 
seba kolmých projekciách v rámci peroperačného preparátrádiogamu znižuje riziko falošne „čistých“ okrajov na 
základe hodnotenia preparátu len v jednej rovine. Červený kruh znázorňuje polohu titánového klipu 
znázorňujúceho ventrálnu plochu resektátu, šípka označuje hrot vodiča v oblasti mikrokalcifikácií.  
(Foto: K. Pohlodek, M. Bártová) 
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Obr. 9 Chirurgický manažment nehmatnej lézie (DCIS) prsníka 

     
 

  
 

 
 

Kovový vodič v tvare kotvy (hore vľavo) je stereotakticky zavedený do nehmatnej lézie prsníka (hore vpravo). 
Postlokalizačná snímka (v strede vľavo) potvrdí jeho správnu polohu. Resektát sa označí podľa dohody 
interdisciplinárnej pracovnej skupiny, napr. zatváracím špendlíkom (v strede vpravo) a počas operácie sa 
odsnímkuje (dole vľavo). Na záver sa preparát otušuje na jeho povrchu (dole vpravo).   (Foto: K. Pohlodek) 
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V niektorých prípadoch DCIS je konzervatívna liečba kontraindikovaná a indikovaná je 

modifikovaná radikálna mastektómia. Všeobecné kontraindikácie limitovaného výkonu 

predstavujú (4, 35): 

Absolútne kontraindikácie: 

- nesúhlas pacientky, 

- multicentrický DCIS alebo rozsiahle multifokálne ložiská DCIS, 

- difúzne suspektné mikrokalcifikáty v mamografickom obraze pri verifikovanom DCIS, 

- očakávaný zlý kozmetický výsledok (nepomer veľkosti DCIS k veľkosti prsníka), 

- predchádzajúce ožiarenie prsníka alebo hrudníka, 

- stavy kontraindikujúce lokálnu rádioterapiu (sklerodermia, lupus erythematodes atď.). 

Relatívne kontraindikácie: 

- retromamilárna lokalizácia DCIS (≤ 2 cm), 

- gravidita, 

- extenzívna intraduktálna komponenta nádoru (stav po opakovaných re-exscíziach 

okrajov). 

6.9 PROBLEMATIKA RESEK ČNÝCH OKRAJOV PRI DCIS 

Šírka resekčných okrajov predstavuje jeden z najsilnejších prognostických faktorov recidívy 

DCIS. Reziduálne ochorenie v dôsledku inkompletnej  exscízie je pravdepodobnou príčinou 

recidívy ochorenia alebo progresie do invazívneho karcinómu u pacientov s DCIS. Väčšina 

štúdií udáva prítomnosť pozitívnych okrajov v 20-40 % pacientok po primárnej limitovanej 

liečbe (30-32). Práve status okrajov perioperačne nie je možné adekvátne zhodnotiť 

a v súčasnosti tiež neexistuje jednoznačná definícia šírky „bezpečných“ čistých okrajov pri 

DCIS. Silverstein a Lagios vo svojom Van Nuysskom prognostickom indexe (VNPI) (45, 47) 

považujú za dostatočné okraje ≥10 mm a to na základe pozorovaní, že pri dosiahnutí týchto 

okrajov sa nezaznamenal žiadny benefit rádioterapie po prsník zachovávajúcej liečbe (BCS). 

Túto charakteristiku čistých okrajov mnoho pracovísk dodnes rešpektuje, hoci posledné štúdie 

pohľad na šírku okrajov menia. 

C. Dunne a spol. (46) nedávno vykonali metaanalýzu klinických štúdií zaoberajúcich sa 

pacientkami s DCIS po prsník zachovávajúcej liečbe s následnou rádioterapiou so stanovenou 

šírkou okrajov s cieľom sledovať výskyt recidív v závislosti od resekčných okrajov. Výsledky 

publikované r. 2009 uvádzajú signifikantne vyšší počet recidív pri okrajoch menších ako 

2 mm v porovnaní s väčším lemom zdravého tkaniva. Ďalší pokles recidív pri porovnaní 

okrajov väčších ako 2mm s okrajmi väčšími ako 5mm nebol pozorovaný (46). Znamená to, že 
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dosiahnutie 2 mm lemu zdravého tkaniva zabezpečuje rovnakú kontrolu ochorenia ako 

dosiahnutie širšieho lemu. Spomínané závery sa odzrkadlili aj na aktualizovaných 

odporúčaniach AGO (25), ktoré uvádzajú hranicu 2mm ako dostatočnú šírku okrajov a re- 

exscíziu odporúča v prípade okrajov ≤ 2mm. 

Tab. 5 Odporúčania Nemeckej spoločnosti pre gynekologickú onkológiu (AGO,2013) – 
význam opatrení v rámci chirurgickej liečby histologicky potvrdeného DCIS  

Opatrenie 
„Oxford 
Level of 

Evidence“ 
AGO 

Čisté okraje v parafínových rezoch (pR0) 2b ++ 
Multifokálne ochorenie: prsník zachovávajúca liečba možná 
v prípade následnej rádioterapie 2b + 

Dodatočná re- exscízia v prípade tesných okrajov (≤ 2mm) 2b + 

Mastektómia v prípade veľkých nádorov s nejasnými okrajmi 2a ++ 

SLNB (mastektómia, DCIS u mužov) 
pri TU>5cm/ >2,5cm a high grade (komedonekrózy) 
- mastektómia 

3b 

3b 

+ 

+/- 
Axilárna disekcia (podiel postihu axily v súvislosti 
s nedetegovaným invazívnym ochorením iba 2 %) 2b -- 

(Prevzaté z: http://www.ago-online.de) 

AGO = Nemecká spoločnosť pre gynekologickú onkológiu (Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie), 
SLNB – biopsia sentinelovej uzliny, DCIS – duktálny karcinóm in situ 

 

Tab. 6 Odporúčania Nemeckej spoločnosti pre gynekologickú onkológiu (AGO, 2013) 
k rádioterapii u DCIS  

Rádioterapia po: 
„Oxford 
Level of 

Evidence“ 
AGO 

Prsník zachovávajúcej liečbe 1a ++ 

Mastektómii 2b -- 

Od rádioterapie možno upustiť v prípadoch:   

Veľkosť tumoru <2cm 2b +/- 

Čisté resekčné okraje ≥10mm  +/- 

Nízky alebo stredný grading nádoru alebo VNPI ≤4  +/- 

(Prevzaté z: http://www.ago-online.de) 
VNPI – Van Nuysský prognostický index 

*Benefit a riziko rádioterapie musia byť zhodnotené podľa stupňa redukcie rizika recidívy 
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Operácia v pazuche pri DCIS (axilárna lymhadenektómia, biopsia sentinelových uzlín) 

 

Podľa definície DCIS (neinvazívne ochorenie prsníka), in situ nádory nemajú metastatický 

potenciál a vyšetrenie lymfatických uzlín preto nemá opodstatnenie bez ohľadu na radikalitu 

operačného výkonu. Napriek tomu výsledky niektorých štúdií preukázali incidenciu metastáz 

v sentinelových (strážnych) lymfatických uzlinách v 3-13 % prípadov DCIS (60, 62). Pri 

rozbore sentinelových uzlín ide najčastejšie o mikrometastázy (<2mm), submikrometastázy 

alebo prítomnosť jednotlivých malígnych buniek, ktorých pôvod a prognostický význam je 

zatiaľ nejasný (60, 62, 63). Definitívne vyšetrenie resektátu (primárneho nádoru) vedie 

k zmene diagnózy na invazívny karcinóm v 10-20 % prípadov po predchádzajúcom vyšetrení 

perkutánnou biopsiu prsníka a v prípade hmatnej lézie po mastektómii až v 26 % prípadov 

(60). Ide často o prípady, kde mikroinváziu alebo prítomnosť invazívneho karcinómu 

vzhľadom na rozsah ochorenia nevieme dopredu vylúčiť, napriek tomu, že predoperačná 

histologizácia potvrdí diagnózu DCIS. V týchto prípadoch rozsiahleho DCIS, kde sa v rámci 

predoperačného histologického vyšetrenia potvrdí vysoký grading, prítomnosť komedonekróz 

a plánuje sa primárna mastektómia, má vyšetrenie sentinelovej uzliny svoje opodstatnenie 

v zmysle predchádzania ďalšej operácie v prípade zistenej mikroinvázie v definitívnom 

histologickom vyšetrení nádoru (60-63). 

Nové trendy v chirurgickom manažmente DCIS 

 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, nedostatočná šírka zdravých resekčných okrajov pri 

limitovanom výkone pre DCIS významne zvyšuje riziko recidívy ochorenia. Jednou z nových 

sľubných metód intraoperačného vyhodnotenia okrajov je posúdenie resektátu pomocou 

MarginProbe™ – sondy hodnotiacej okraje na základe rádiofrekvenčnej spektroskopie 

(obr. 10). Zariadenie ako aj pilotné štúdie uviedla firma Dune Medical Devices, Ltd. 

Caesarea, Izrael v r. 2007 na stretnutí Americkej asociácie prsníkových chirurgov (ASBS) 

(58). Margin probe® predstavuje zariadenie pozostávajúce z prenosnej konzoly a sondy, 

ktorá sa perioperačne priloží na čerstvo excidovanú vzorku tkaniva. Princíp vyšetrenia je 

založený na odlišných dielektrických vlastnostiach medzi normálnymi a malígnymi bunkami 

a týmto zmenám korešpondujúcimi zmenami v odraze elektromagnetických vĺn. 

MarginProbe™ sa zdá byť sľubnou metódou v redukcii opakovaných operačných výkonov 

pre pozitívne okraje v definitívnych histologických rezoch, a to aj v prípade DCIS. 

Na konferencii ASBS boli prezentované dve štúdie porovnávajúce detekciu pozitívnych 

okrajov pomocou sondy MarginProbe™ s výsledkami definitívnej histológie. V prvej štúdii 
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detegovala MarginProbe™ 86 % pozitívnych okrajov, v druhej štúdii identifikovala 20 z 21 

DCIS prítomných v okrajoch (57). V ďalšej štúdii (58) bolo pomocou systému 

MarginProbe™ analyzovaných 753 vzoriek a výsledky s MarginProbe™ boli opäť 

porovnané s výsledkami definitívnej histológie z parafínových sériových rezov. Výsledky 

poukázali na 95 % senzitivitu ako aj špecificitu a schopnosť detekcie DCIS v okrajoch 

resektátu sa neodlišovala od schopnosti detekcie invazívneho karcinómu. Rivera a kol. 

v r. 2012 (59) referoval o polovičnom znížení počtu re-exscízií okrajov ako aj o zmenšení 

objemu chirurgických vzoriek odobratých tkanív po použití systému MarginProbe™. Úplne 

najnovšia štúdia Schnabelovej a kol. z r. 2014 (61) analyzovala súbor 596 žien s nehmatnou 

malignitou prsníka, ktoré boli randomizovane rozdelené do dvoch skupín. Okrem zvyčajného 

postupu (inšpekcia a palpácia vzorky, žiadny peroperačný rýchly rez) bola pred rutinou 

peroperačnou preparátrádiografiou vykonaná jednému ramenu pacientok aj kontrola okrajov 

pomocou MarginProbe™. Ako pozitívny resekčný okraj boli v histológii hodnotené výbežky 

nádorov do vzdialenosti ≤ 1 mm od otušovaného okraja vzroky. Až 62 % pozitívnych okrajov 

mohlo byť v sledovanom ramene peroperačne zachytených pomocou MarginProbe™ 

a následne mohla byť vykonaná ich dodatočné re- exscízia v prvom sedení. Tento výsledok 

bol štatistický významný proti výsledkom bez použitia sondy. Autori teda odporúčajú túto 

pomôcku ako výhodnú pri peroperačnej detekcii pozitívnych resekčných okrajov nehmatných 

lézií prsníkov (59, 61). 

Obr. 10 Systém MarginProbe™ na peroperačné hodnotenie okrajov resektátu využitím 
rádiofrekvenčnej spektroskopie  

   
Peroperačné hodnotenie okrajov vzorky priložením sondy na povrch resektátu (vľavo), detailné zobrazenie 
(vpravo hore) a sonda MarginProbe™ (vpravo dole).  
(Prevzaté z: www.dunemedical.com) 
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6.10 SYSTÉM RÁDIOFREKVEN ČNEJ ABLÁCIE LÉZIE (INTACT
TM

 BLES) 

IntactTMBLES predstavuje nový prístup v diagnostike malých lézií prsníka a môže 

predstavovať zároveň terapeutické vyšetrenie. Snahy o čo najpresnejšiu diagnostiku lézií 

prsníka so znižovaním falošnej negativity výsledkov biopsie, znižovaním invazivity výkonu 

a času vyšetrenia vedú k vývoju nových vyšetrovacích metód. IntactTMBLES (Breast lesion 

excision system) je systém na  exscíziu ložiska s použitím vákua, pomocou ktorého je možné 

odobratie malých lézií prsníka (do 2 cm) vcelku aj s čistými okrajmi pod lokálnym 

znecitlivením. Vyšetrenie spája výhody vákuovo asistovanej punkčnej biopsie (ambulantný 

zákrok, minimálne krvácanie) a chirurgického zákroku/otvorenej  exscízie (neporušená 

štruktúra lézie, jasné okraje, umožnenie adekvátneho patologického zhodnotenia, vysoká 

korelácia s mamografickým nálezom). BLES predstavuje automatizované zariadenie za 

účelom biopsie prsníka s využitím rádiofrekvenčnej ablácie a vákua. Po lokálnom znecitlivení 

sa cez 6-8mm incíziu kože vpraví pod ultrazvukovou alebo stereotaktickou kontrolou BLES 

nástavec do oblasti lézie. Pomocou rádiofrekvencie sa prostredníctvom 5 postupne sa 

vysúvajúcich kovových hrotov spojených drôtom, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria 

uzavretý „košík“ odoberie lézia v celku (obr. 11). Priemer nástavca je 6,6 mm, priemer košíka 

sa pohybuje v rozmedzí 10-20 mm, podľa veľkosti lézie. Priemerná dĺžka získaných bioptátov 

je 17-18mm. Výhodou BLES je tiež možnosť okamžitého označenia oblasti lézie vpravením 

klipu do miesta po ablácii cez spomínaný nástavec pre prípad diagnózy karcinómu 

v definitívnej histológii a potreby ďalšej intervencie. 

Jednou z perspektívnych oblastí využitia BLES systému sú mamograficky podozrivé lézie 

prsníka (BIRADS 4) event. s nejasným výsledkom biopsie (B3 – benígna lézia s nejasným 

biologickým potenciálom), ktoré vyvolávajú neistotu ohľadom ďalšieho manažmentu 

pacientky. Vzhľadom na stále stúpajúcu aplikáciu VACB na odstraňovanie drobných 

benígnych lézií prsníka v praxi (napr. alternatíva lumpektómie pri drobných fibroadenómoch) 

sa zdá byť IntactTMBLES vhodnejšou alternatívou pri tomto využití (presnejšie histologické 

zhodnotenie vzorky v celku oproti fragmentovanej lézii, zhodnotenie okrajov, menšie riziko 

poddiagnostikovania event. DCIS). Predbežné štúdie poukazujú na bezpečnosť využitia 

IntactTMBLES ako bioptickej metódy, pričom väčšina benígnych lézií bola pomocou 

IntactTMBLES kompletne excidovaná (čisté okraje) (64). Pri použití BLES ako diagnostickej 

metódy pri mamograficky zistených léziách BIRADS 4 a 5 ukazujú predbežné výsledky 

menší počet falošnej negativity alebo poddiagnostikovania ADH, DCIS a IDC v prípade 

použitia IntactTMBLES oproti mamotómu, pravdepodobne v dôsledku adekvátnejšieho 
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zhodnotenia kompletnej vzorky oproti fragmentom tkaniva (64). Ďalšie štúdie sú potrebné pre 

zhodnotenie využitia systému IntactTMBLES v praxi. 

Obr. 11 Systém IntactBLESTM na exscíziu nehmatnej lézie prsníka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IntactTMBLES systém s rukoväťou  (hore vľavo), záchytný košík s piatimi malými rádiofrekvenčne vybavenými 
kovovými vláknami (hore vpravo), odobratá vzorka tkaniva (dole vľavo) a jej detailné zobrazenie (dole vpravo). 
(Prevzaté z: www.intactmedical.com) 

6.11 PROGNOSTICKÉ MARKERY PRI DCIS 

Spoľahlivé prognostické markery majú význam z hľadiska stanovenia optimálnej liečby 

pacienta s cieľom vyhnúť sa „podliečeniu“ ako aj „nadliečeniu“. Najmä u DCIS, ktoré, ako 

bolo spomenuté, sa vyznačuje výraznou heterogenitou a odlišným biologickým správaním a je 

spájané s častým výskytom „overdiagnózy“ by nájdenie nových prognostických markerov 

umožnilo individualizáciu liečby, zlepšenie lokoregionálej kontroly ochorenia a súčasne 

znížilo zaťaženie pacienta v mnohých prípadoch.  

Medzi základné súčasne známe prognostické faktory in situ karcinómov patria veľkosť 

nádoru, jeho grading (stupeň diferenciácie), šírka resekčných okrajov a vek pacientky (výskyt 

agresívnejších typov nádorov u mladších pacientok) (47, 56). Ani tieto faktory však nedokážu 

spoľahlivo vyselektovať rizikovú skupinu žien s DCIS a mnohé z nich sú objektívne ťažko 

hodnotiteľné (veľkosť nádoru, resekčné okraje). Ani význam biomarkerov, ktoré sú dnes 

štandardne vyšetrované a ktorých prognostický a prediktívny význam u invazívneho 
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karcinómu je známy, u DCIS nie je úplne objasnený (HER-2/neu, ER, PR) a je predmetom 

štúdií. 

V súčasnosti najrozšírenejší prospektívne validovaný prognostický systém vytvoril Silverstein 

roku 1995 (45). Van Nuysský prognostický index (VNPI) využíva klinické a patologické 

dáta a má uľahčiť rozhodovanie o potrebnej liečbe u pacientok s DCIS. Systém posudzuje 

kombináciu parametrov ako je veľkosť DCIS, šírku resekčných okrajov, grading nádoru 

a v r. 2003 bol rozšírený o vek pacientky (47). VNPI inkorporuje spomínané faktory do 

numerického systému vyjadrujúceho riziko pacientov z hľadiska recidívy ochorenia. 

V systéme sú pridelené každému z faktorov body od 1 do 3 podľa stupňa rizika. Na základe 

skórovacieho systému (tab. 7) tak možno rozdeliť pacientky do troch skupín s odporúčanou 

liečbou ( exscízia nádoru/ exscízia+ rádioterapia/mastektómia). Podľa Silversteina (38) by 

pacientky so skóre 4-6 nemuseli podstupovať rádioterapiu pre nízke riziko recidívy a naopak 

skupine s najvyšším rizikom by mala byť vzhľadom na vysoký výskyt recidív navrhnutá 

modifikovaná radikálna mastektómia. V niektorých prípadoch je možný i „downstaging“ 

DCIS prostredníctvom re- exscízie a zvýšením skóre VNPI v dôsledku zabezpečenia čistého 

lemu tkaniva (tab. 8).  

Vzorec výpočtu VNPI: 

VNPI Score = veľkosť nádoru [body podľa tabuľky] + grading [body] + šírka okrajov [body] 

+ vek [body] 

Tab. 7 Skórovací systém Van Nuysského prognostického indexu (47) 

Parameter 1 2 3 

Veľkosť nádoru <15mm 16-40mm >41mm 

Okraje >10mm 1-9mm <1mm 

Grading 1,2 - nekrózy 1, 2 +nekrózy 3 

Vek >60 rokov 40-60 rokov <40 rokov 

Tab. 8 Riziko recidívy s odporučením terapie DCIS podľa Van Nuysského prognostického 
indexu (47) 

  Bez recidívy 8 rokov  
Skóre Počet (n)  exscízia Rádioterapia Odporučenie 

4-6 101 97 % 100 %  exscízia 
7-9 209 68 % 85 %  exscízia+RAT 

10-12 23 0 % 36 % mastektómia 
RAT = rádioterapia 

Limitácie VNPI indexu sú najmä v nejednotnom hodnotení jednotlivých parametrov (veľkosť 

nádoru, histologický podtyp, veľkosť okrajov, ktoré v mnohých prípadov nie je možné 
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adekvátne hodnotiť) ako aj v skutočnosti, že jednotlivé parametre sú posudzované izolovane 

a neberie sa do úvahy ich vzájomné pôsobenie. V súčasnosti sa preto intenzívne hľadajú nové 

prognostické markery. 

Estrogénové receptory (ER) 

Vyšetrenie steroidných a HER2 receptorov u invazívneho karcinómu prsníka je dnes rutinnou 

a má jasný prognostický a prediktívny význam. Zdá sa, že aj v prípadoch DCIS by tomu tak 

mohlo byť. Viacero štúdií preukázalo inverzný vzťah medzi expresiou ER a nukleárnym 

gradingom DCIS (67-69). Expresia ER bola vyššia u papilárneho, solídneho 

a mikropapilárneho typu DCIS ako u komedokarcinómu. Zatiaľ čo expresia ER je prísne 

viazaná na LG-DCIS, overexpresia HER2 receptorov je asociovaná s HG-DCIS (68, 69). 

Výsledky štúdií sledujúce vzťah medzi ER a rizikom recidívy poukázali na asociáciu ER 

negativity a vyššie riziko recidívy, najmä v kombinácii s HER-2+a Ki 67+ (70). Viacero 

štúdií potvrdilo priaznivý efekt tamoxifénu v chemoprevencii recidív DCIS a/alebo 

infiltrujúceho karcinómu prsníka (pozri ďalej). 

Progesterónové receptory (PR) 

Progesterónový receptor sa zdá byť rovnako dôležitým prognostickým a prediktívnym 

faktorom u invazívneho karcinómu ako ER. Jeho význam u DCIS je rovnako predmetom 

štúdií. Prehľad štúdií zaoberajúcich sa expresiou a významom jednotlivých biomarkerov 

u DCIS ukázal, že z 13 štúdií len 2 poukázali na prognostický vzťah medzi expresiou PR 

a recidívou DCIS a to v rovnakom zmysle ako u ER, teda pacienti s recidívou DCIS mali vo 

signifikantne častejšie PR negatívny status (48). Kepple a kol. (70) vo svojej štúdii preukázali, 

že ER-positívne, PR-negatívne a HER2-pozitívne DCIS majú signifikantne väčšiu ambíciu 

k recidíve ako ostatné podtypy DCIS. 

Receptor humánneho epidermálneho rastového faktora 2 (HER2 receptor) 

Okrem vyšetrení na steroidné reptory sa veľa autorských kolektívov sústredilo na vyšetrenie 

významu rodiny HER-receptorov v DCIS (prehľadne pozri v Lari a kol., 2011 (48)). 

Jednotlivé štúdie poukázali na prognostický význam HER2 receptorov v DCIS z hľadiska 

možnej recidívy ochorenia, ale ich význam nebol dodnes celkom objasnený. V spomínanej 

prehľadovej práci (48) sa uvádza analýza výsledkov 36 štúdií o HER2 v DCIS, podľa ktorých 

bola priemerná úroveň expresie HER2 v DCIS 40 % (rozptyl 9-67 %). Problémom je, že 

niektoré štúdie pracovali s imunohistochemickým membránovým farbením HER2, zatiaľ čo 

iné meraním amplifikácie génu pomocou FISH. Priemerný výskyt jeho amplifikácie a/alebo 
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overexpresie bol okolo 10 % v LG/IG – DCIS oproti asi 60 % v HG-DCIS léziách (55). 

Kerlikowske a kol. (49) vo svojej štúdii poukázali na vzťah kombinácie HER2+ER-Ki67+ 

a vyššie riziko recidívy DCIS v ipsilaterálnom prsníku (48, 49). 

p16, Ki67 a COX2 ako nové prognostické faktory DCIS? 

Vzhľadom na neustále sa objavujúce nové poznatky je dôležité spomenúť niektoré 

z perspektívnych nových prognostických markerov, ktoré sú v súčasnosti predmetom 

intenzívnych štúdií. 

Lari a kol. v roku 2011 (48) uverejnili prehľad štúdií publikovaných za posledných 10 rokov, 

ktoré vyšetrovali význam jednotlivých biomarkerov a ich kombinácie vzhľadom na prognózu 

DCIS zo zdrojov MEDLINE a Cochrane databázy. Zahrnutých bolo spolu 622 štúdií 

(v období r. 2000-2011) so spolu 6252 pacientmi, sledujúc nasledovné biomarkery: steroidné 

receptory, proliferačné markery, markery regulujúce bunkový cyklus a apoptózu, markery 

asociované s angiogenézou, rodinu HER receptorov a receptor pre cyklooxygenázu 

2 (COX2). Išlo o prvú podobnú analýzu, avšak so značne obmedzenými možnosťami 

reprodukcie výsledkov, na ktoré upozorňujú samotní autori (kohorty s malým počtom 

pacientov, rôzny rozsah realizovanej liečby u jednotlivých pacientov (chirurgická ako aj 

adjuvantná liečba), rôzne metódy stanovenia expresie biomarkerov a pod.  

Za priekopnícku štúdiu v tejto oblasti je označovaná štúdia Kerlikowskej a kol. (49). Ide 

o najväčšiu štúdiu sledujúcu vplyv jednotlivých biomarkerov/skupín biomarkerov na skupinu 

pacientok, ktoré podstúpili rovnakú liečbu – prsník zachovávajúcu chirurgickú liečbu bez 

následnej rádioterapie. Kerlikowskej štúdia predstavuje retrospektívnu case-control štúdiu, 

realizovanú za účelom determinácie faktorov asociovaných s výskytom ipsilaterálnej recidívy 

DCIS a recidívy vo forme invazívneho karcinómu. V skupine bolo zahrnutých 1162 žien, 

ktoré sa podrobili lumpektómii bez ďalšej liečby pre diagnózu DCIS v rokoch 1983-1994 

a u ktorých sa vyskytla recidíva ochorenia po 6 mesiacoch alebo neskôr od liečby primárneho 

nádoru. Sledované boli klinické charakteristiky tumoru a expresia ER, PR, Ki67, p53, p16 

HER2/neu a COX-2 proteínov pomocou imunohistochemického vyšetrenia z parafínových 

vzoriek iniciálnej DCIS lézie. U žien, u ktorých bolo stanovené 5- a 8- ročné riziko rozvoja 

invazívneho karcinómu a DCIS recidívy. Výsledky preukázali, že faktory asociované 

s rozvojom invazívneho karcinómu ipsilaterálneho prsníka po DCIS sa odlišovali od faktorov 

asociovaných s recidívou čistého DCIS. Riziko invazívneho karcinómu bolo signifikantne 

vyššie u žien s iniciálnou DCIS léziou pozitívnou pre kombináciu biomarkerov p16, COX2 

a Ki67 (triple pozitívne) alebo klinicky palpovateľnou léziou (19,6 % v 8 ročnom intervale). 
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Riziko recidívy čistého DCIS bolo signifikantne vyššie u žien s iniciálnym nádorom 

p16+COX2-Ki67+ alebo ER-ERBB2+Ki67+. Vek ani nukleárny grading ako ďalšie rizikové 

faktory neboli asociované so signifikantne vyšším výskytom invazívneho karcinómu alebo 

DCIS recidívou (49).  

Výsledky Kerlikowskej štúdie ako jednej zo zásadných štúdií v oblasti prognostických 

markerov naznačuje významné postavenie markerov COX2, p16 a Ki67 v procese 

karcinogenézy a potenciálnu úlohu pri progresii DCIS do invazívneho karcinómu. Ich 

pôsobenie založené na teórii abnormálnej reakcie buniek na stres vysvetľuje Gauthier vo 

svojej práci základného výskumu (50).  

Kľúčovým bodom v reakcii bunky na celulárny stres je signálna cesta Rb/p16, ktorá je 

súčasťou 1. kontrolného uzlu bunkového cyklu. Prostredníctvom tejto signálnej cesty sa za 

normálnych okolností pri stresovej reakcii prostredníctvom supresorového proteínu p16 

zastavuje prechod bunkového cyklu z G1 do S- fázy a navodzuje apoptóza. Predpokladá sa, že 

porušenie tejto signálnej cesty je kľúčové u agresívnych foriem nádorov prsníka a DCIS 

s horšou prognózou. Proteín p16, známy aj ako p16INK4a, je členom rodiny inhibítorov 

cyklíndependentných kináz (CDK) a zohráva dôležitú úlohu v signálnej ceste vedúcej 

k aktivácii retinoblastómu (Rb). Extracelulárne signály vedú k indukcii expresie cyklínu D1, 

ktorý viaže a indukuje cyklín-dependentné kinázy CDK4 a 6. Tento komplex následne 

spôsobí fosforyláciu Rb, ktorý v hyposfosforylovanom stave viaže na seba transkripčný faktor 

z rodiny E2F3. Fosforyláciou Rb dochádza k disociácii komplexu a uvoľneniu faktora E2F3, 

ktorý vedie k aktivácii mnohých génov potrebných k progresii bunkového cyklu do S fázy. 

Proteín p16 v prostredí bunkového stresu inhibuje CDK4a 6 a bráni tak fosforylácii Rb 

udržujúc ho v hyposfosorylovanom stave s väzbou E2F3 a predstavuje teda protektívny 

proteín kontrolujúci proliferáciu buniek (50).  

Väčšina normálne proliferujúcich buniek však neexprimuje významné hladiny p16 proteínu. 

K jeho aktivácii dochádza v dôsledku poškodenia DNA, vplyvom onkogénnych faktorov 

alebo v procese bunkového starnutia. Predpokladá sa, že k overexpresii dochádza v dvoch 

rôznych prípadoch, a to vplyvom onkogénneho stresu, ktorý v prípade funkčnej Rb/p16 

signálnej cesty prostredníctvom p16 overexpresie nastolí proces starnutia bunky so zástavou 

proliferácie ako odraz protektívneho mechanizmu, alebo ak ide o situáciu s alteráciou Rb/p16 

signálnej cesty. Pri poškodení tejto signálnej cesty je overexpresia p16 výsledkom 

neobmedzenej negatívnej spätnej väzby medzi Rb a p16 a je sprevádzaná proliferáciou. Tento 

fenomén sa označuje ako abnormálna celulárna reakcia na stres, a možno sa s ňou stretnúť 
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u agresívnych podtypoch nádorov (50). Tento mechanizmus v procese karcinogenézy bol 

pozorovaný v prípadoch karcinómu cervixu v súvislosti s HPV infekciou, pri ktorej dochádza 

k inaktivácii tumorsupresorového génu Rb HPV proteínom E7 a následnej overexpresii p16, 

čo predstavuje jednu z kľúčových situácií v priebehu bunkovej transformácie indukovanej 

HPV. Subhawong a kol. (51) popísal podobné morfologické vlastnosti (fenotyp Rb-/p16+) 

medzi basal like nádormi prsníka (tzv. triple negativ nádory vo všeobecnosti charakterizované 

rýchlym agresívnym rastom, horšou prognózou) a high grade HPV- viazanými 

skvamocelulárnych nádormi orofarynxu, penisu a vulvy vedúc k hypotéze, že podobné gény 

sú pravdepodobne inaktivované pri každom nádorovom ochorení (51).  

Na odlíšenie týchto dvoch skupín nádorov (s funkčnou a poškodenou Rb/p16 signálnou 

cestou) doplnili Gauthier a kol. (50) k vyšetreniu markerov u primárneho DCIS k p16 

markeru súčasne vyšetrenie proliferačného markera Ki67 a zistili, že u všetkých nádorov so 

súčasnou overexpresiou p16 aj Ki67 sa vyvinula recidíva a u väčšiny nádorov s týmto 

fenotypom (p16+Ki67+) išlo o invazívny karcinóm. Väčšina nádorov s fenotypom p16+Ki67- 

nebola spojená s recidívou a pravdepodobne predstavovala fenotyp odrážajúci protektívny 

mechanizmus funkčnej regulácie bunkového cyklu prostredníctvom p16. Zdá sa teda, že 

overexpresia p16 je v určitej skupine malígnych lézií odrazom abnormálnej reakcie na stres – 

kľúčového mechanizmu karcinogenézy, a Ki67 ako marker proliferácie umožňuje 

vyselektovať túto podskupinu (48, 49, 50).  

Ďalším proteínom, ktorého úlohu v karcinogenéze definovali Gauthier a kol. (50) v súvislosti 

s abnormálnou celulárnou reakciou na stres a vychádzajúc z niektorých predchádzajúcich 

štúdií, je receptor COX-2 receptor. Zistilo sa, že ďalším génom patriacim do basal-like 

génového zoskupenia (typického pre agresívne nádory) je práve gén COX-2 receptoru. 

Podobné výsledky s overexpresiou COX-2 u basal like nádorov preukázali vyšetrenia profilov 

z troch nezávislých štúdií (52, 53, 54).  

COX-2 predstavuje inducibilný enzým zohrávajúci dôležitú úlohu vo viacerých 

patofyziologických procesoch ako je zápal alebo angiogenéza a v poslednom období narastá 

počet údajov, ktoré naznačujú jeho úlohu v patogenéze karcinómu prsníka. Zvýšenú expresiu 

COX-2 možno dokázať v procese karcinogenézy od preinvazívnych lézií po metastatické 

ochorenie a vo všeobecnosti sa spája s horšou prognózou (49). Mechanizmy účinku COX-2 

proteínu v procese karcinogenézy sa uplatňujú prostredníctvom prostaglandín dependentných 

a non-dependentých mechanizmov. 
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Za účelom objasnenia, či COX-2 je naozaj asociovaný s horšou prognózou DCIS, Gauthier 

a kol. (50) vyšetrili podobne ako pri p16 expresiu COX-2 v skupinách DCIS bez alebo 

s následnou recidívou (DCIS alebo invazívnou recidívou) a zistila, že 56 % DCIS 

overexprimovalo COX-2, avšak podobne ako pri p16, táto expresia sa vyskytovala rovnako 

u nádorov s recidívou, ako aj bez nej. Ak však doplnila súčasné vyšetrenie proliferačného 

markera Ki67 zistila, že väčšina nádorov exprimujúcich COX-2 a súčasne Ki67 vyvinulo 

neskôr recidívu a v polovici prípadov išlo o invazívny nádor.  

COX-2 predstavuje inducibilný enzým, ktorého expresia môže byť indukovaná podobne ako 

pri p16 následkom DNA poškodenia, onkogénnych vplyvov alebo ako reakcia na zápalové 

cytokíny. Zaujímavé je jeho pro- alebo anit-tumorigénne pôsobenie v závislosti od funkčnosti 

Rb/p16 signálnej cesty. Autori spomínanej štúdie sa domnievajú, že práve porucha Rb/p16 

signálnej cesty má za následok proliferáciu za prítomnosti overexpresie COX-2, kým u buniek 

s funkčnou Rb/p16 cestou si bunky zachovávajú senzitivitu na antitumorogénne pôsobenie 

COX-2. Pri vyšetrení expresie COX-2 v geneticky manipulovaných bunkových líniách so 

stratou p16 alebo Rb funkcie, sa dokázala upregulácia expresie COX-2 a súčasná vysoká 

proliferácia buniek (50). 

Hoci prognostický význam týchto markerov u DCIS nie je definitívne potvrdený, 

aktualizované odporúčania Nemeckej spoločnosti pre gynekologickú onkológiu z r. 2013 

uvádzajú tieto tri markery v spojení s palpovateľným nádorom ako markery rizika 

lokoregionálnej recidívy DCIS na štatistickej úrovni level of evidence 2b (tab. 9). 
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Tab. 9 Prognostické faktory lokoregionálnej recidívy DCIS podľa Nemeckej spoločnosti pre 
gynekologickú onkológiu (AGO, 2103) 

Prognostický faktor 
„Oxford 
Level of 

Evidence“ 
AGO 

Šírka resekčných okrajov 1a ++ 

Reziduálne mikrokalcifikácie v súvislosti s nádorom 2b ++ 

Vek 1a ++ 

Veľkosť 1a ++ 

Grading 1a ++ 

Prítomnosť komedonekróz 1a ++ 

Architektonika nádoru 2b + 

Fokalita 1a ++ 

Modifikovaný VNPI 2b +/- 

DCIS s mikroinváziou – postup ako pri invazívnom karcinóme 3b ++ 
 

Palpovateľný DCIS 2b +/- 

Palpovateľný nádor + COX-2+p16+Ki67+ 2b +/- 

Palpovateľný tumor + ER- HER2+Ki67+ 2b +/- 

HER2 overexpresia 1a +/- 

ER/PR (pozit. verzus negat.) 1a +/- 

(Prevzaté z: http://www.ago-online.de) 
 

Za pilotnú štúdiu v našich podmienkach možno v tomto smere pokladať prácu Bártovej a kol. 

(77). Kolektív autorov z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UN Bratislava 

a Alpha medical patológie a.s. v Bratislave spolu s ich rakúskymi kolegami z Univerzitnej 

nemocnice Viedeň vypracovali retrospektívnu case-control štúdiu 10-ročného kolektívu 

pacientok s DCIS, mikroinvazívnym karcinómom a včasným infiltrujúcim karcinómom 

s extenzívnou intraduktálnou komponentou v jeho okolí. Informácie o priebehu ochorenia 

a event. recidívach boli získané dotazníkovou metódou od každej pacientky zaradenej do 

štúdie. Parafínové bloky s nádorovým tkanivom sa podrobili ich opätovnej revízii diagnóz 

z hematoxilín-eozínových rezov dvoma nezávislými odborníkmi a následne sa nanovo 

zhotovené preparáty zafarbili protilátkami proti proteínu p16, Ki67 a COX2 receptorom. 

Intenzita farbenia bola vyjadrená prostredníctvom Allredovho skórovacieho systému, 

podobne ako v štúdii Kerlikowskej a kol. (49). Výsledky ich práce potvrdili odlišný profil 

expresie markerov p16 a COX2 v kombinácii s p16 v DCIS, mikroinvazívnom karcinóme 
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a v intraduktálnej komponente (EIC) infiltrujúcich nádorov. Proteín p16 bol jediným 

markerom, ktoré skóre signifikantne korelovalo s rastúcou závažnosťou nádorov (od DCIS až 

k infiltrujúcemu karcinómu). V štúdii Kerlikowskej a kol. (49) bol p16 jediným 

individuálnym markerom korelujúcim s invazívnou recidívou po DCIS. V našej analýze bolo 

ďalej prítomné vyššie zastúpenie kombinácie pozitivity markerov COX2+p16+ 

v intraduktálnej komponente u invazívnych nádorov ako v čistom DCIS a/alebo DCIS 

s mikroinváziou. Z predložených výsledkov možno podporiť hypotézu, že fenotyp nádorov 

COX2+p16+Ki67+ sa spája s vyšším rizikom lokoregionálnej recidívy DCIS ako aj s vyšším 

rizikom vzniku infiltrujúceho karcinómu prsníka. 

6.12 VYŠETRENIE GÉNOVÉHO PROFILU U  DCIS 

Významným pokrokom a novým prístupom v diagnostike nádorov prsníka je vyšetrenie 

génového profilu nádoru pomocou systému Oncotype DX® (vyvinutého firmou Genomic 

Health Redwood City, California, USA). Ide o vyšetrenie 21 génov s potvrdenou štatisticky 

významnou asociáciou s recidívou karcinómu prsníka, génov s prediktívnou hodnotou 

odpovede nádoru na chemoterapiu a génov podieľajúcich sa na normalizácii expresie iných 

génov. Vyšetrenie sa vykonáva na parafínových rezoch po ich mikrodisekcii pomocou RT-

PCR metódy. Význam tohto vyšetrenia bol zatiaľ potvrdený v štúdiách s invazívnymi 

nádormi s ER+ a N0 u premenopauzálnych žien (66). Pomocou Oncotype DX® je možné 

určiť riziko recidívy ochorenia počas nasledujúcich 10-ich rokov a predpovedať mieru 

benefitu liečby tamoxifenom/odpoveď nádoru na chemoterapiu u hormón-pozitívnych 

nádorov bez postihnutia lymfatických uzlín (66). Výsledok vyšetrenia tak predstavuje 

významnú informáciu pri voľbe vhodnej terapie (tamoxifen/ CHT/tamoxifen+CHT) pre 

jednotlivé prípady. Využitie Oncotype DX® je uvedené aj v aktualizovaných odporúčaniach 

pre použitie markerov rakoviny prsníka Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu 

(ASCO). Podľa nich môže byť Oncotype DX® použitý za účelom predikcie rizika recidívy 

u invazívnych nádorov s ER+ a N0 štádiom a identifikácie pacientov, ktorý najviac 

prosperujú z liečby tamoxifenom a u ktorých je indikovaná adjuvantná chemoterapia (65, 66). 

Uvedené ale platí pre infiltrujúce karcinómy. 

Solin a kol. (67) zverejnili v r. 2013 štúdiu o multigénovej analýze vzoriek tkanív od 327 

pacientok po operácii DCIS pomocou Oncotype DX®. Išlo o pacientky z Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) E5194 study, ktoré sa po operácii DCIS nepodrobili adjuvantnej 

rádioterapii. Na základe vyšetreného génového profilu sa im podarilo vytvoriť pre DCIS 
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skórovací systém, ktorý spolu s veľkosťou lézie, jej histologickými charakteristikami 

a menopauzálnym statusom vyselektoval podskupinu žien, ktoré nepotrebujú adjuvantné 

opatrenia po chirurgickej liečbe DCIS. Zníženie rizika ipsilaterálnej rekurencie ochorenia sa 

pritom týkalo ako DCIS taj aj infiltrujúceho karcinómu (67).V najbližšom období sú 

plánované ďalšie veľké klinické štúdie využitia analýzy pomocou systému Oncotype DX® 

s event. vyšetrením nových génov u DCIS. 

6.13 RÁDIOTERAPIA V  LIEČBE DCIS 

Štúdia NSABP B-17 (30) ako aj neskôr realizované štúdie EORTC (25), švédska štúdia 

Holmberga et al. (36) alebo britsko-austrálska štúdia (37), potvrdili benefit rádioterapie 

u pacientok s DCIS. Zaznamenaná bola signifikantná redukcia recidív ochorenia (58 % 

zníženie recidívy ipsilaterálnych nádorov) u pacientok po rádioterapii. Hoci pridanie 

rádioterapie do liečby DCIS signifikantne znížilo počet non-invazívnych ako aj invazívnych 

recidív ochorenia, rádioterapia nemala vplyv na celkové prežívanie pacientok a špecifickú 

mortalitu na karcinóm prsníka. Okrem toho ani v jednej zo štúdií nebol analyzovaný vplyv 

rádioterapie na počet recidív v podskupinách pacientok podľa typu nádoru, resp. jeho súčasne 

známych prognostických charakteristík, ako napr. high grade versus low grade nádory, 

prítomnosť komedonekróz, veľkosť nádoru, alebo šírka okrajov. Štúdie teda nebrali do úvahy 

heterogenitu DCIS. 

Pohľad na liečbu DCIS sa preto začína meniť v zmysle pokusu o stratifikáciu pacientok podľa 

rizika rozvoja invazívneho karcinómu a individuálneho posudzovania potrebnej liečby. 

Nemecká spoločnosť pre gynekologickú onkológiu (Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische 

Onkologie, AGO) vo svojich odporúčaniach z r. 2009 uvádza možnosť upustenia od 

rádioterapie v niektorých podmienkach ako sú malé nádory menšie ako 2cm, čisté resekčné 

okraje po  exscízii >10mm a LG-DCIS. V aktualizovaných odporúčaniach z r. 2013 (25) sa 

uvádza potreba individuálneho zváženia pomeru nežiaducich účinkov rádioterapie a možnosti 

redukcie rizika recidívy ochorenia bez vplyvu na celkové prežívanie pacienta v jednotlivých 

prípadoch. Identifikácia podskupiny pacientov s DCIS, u ktorej by pre nižšie riziko recidívy 

bolo možné upustiť od rádioterapie je stále predmetom štúdií. Štúdia onkologickej skupiny 

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) E5-194 (38) bola prvou prospektívnou 

štúdiou, ktorá porovnávala riziko recidívy u skupiny LG-DCIS alebo IG-DCIS (menších ako 

2,5cm, s čistými okrajmi nádoru min. 3mm) a HG-DCIS (veľkosť nádoru do 1cm, čisté okraje 

min 3mm) po prsník zachovávajúcej liečbe bez rádioterapie. Hoci v skupine LG/IG- DCIS bol 
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5-ročný výskyt ipsilaterálnej recidívy uspokojujúci (6,1 %), v skupine HG-DCIS to bolo 

15,3 %. V tejto skupine jednoznačne nie je možné od rádioterapie upustiť. V ďalšom 

sledovaní mali na grafickom zobrazení ramená recidívy u oboch skupín tendenciu 

vzájomného približovania sa a jednoznačne sa skupiny s nízkym rizikom recidívy nepodarilo 

určiť. (38) Momentálne prebiehajú ďalšie štúdie analyzujúce efektívnosť parciálneho 

ožiarenia prsníka/oblasti lôžka tumoru v porovnaní s ožiarením celého prsníka (NSABP-39).  

Podľa platných usmernení na Slovensku (35) je pri liečbe zachovávajúcej prsník rádioterapia 

indikovaná u väčšiny pacientok, s cieľom zníženia pravdepodobnosti lokálnej recidívy. 

V niektorých prípadoch však možno od rádioterapie ustúpiť (po informovanom súhlase 

pacientky), najmä ak je riziko lokálnej recidívy nízke (napr. malý, unicentrický DCIS 

s nízkym gradingom, excidovaný so širokým lemom zdravého okolitého tkaniva – optimálne 

viac ako 10mm). Pri rozhodovaní môže napomôcť modifikovaný Van Nuysský prognostický 

index (35). 

6.14 HORMONÁLNA LIE ČBA A CHEMOPREVENCIA  

Pôsobeniu tamoxifénu ako selektívneho modulátora estrogénových receptorov (SERMs) 

v rámci adjuvantnej liečby u DCIS sa venovali 2 prospektívne randomizované štúdie. Štúdia 

NSABP-B-24 (32) porovnávala výskyt ipsilaterálnych recidív a kontralaterálnych nádorov 

u pacientov po lumpektómii s následnou rádioterapiou pre DCIS u pacientov užívajúcich 

tamoxifén 5 rokov verzus placebo bez ohľadu na stav resekčných okrajov. Podávanie 

tamoxifénu v kombinácii s rádioterapiou znížilo výskyt ipsi- ako aj kontralaterálneho 

invazívneho karcinómu o 5,2 % (z 13,4 % na 8,2 %) bez ohľadu na status okrajov (situácia R0 

a R1). V celkovom prežívaní nebol rozdiel. Anglicko-Austrálsko-Novozélandská štúdia (39) 

sledovala vplyv tamoxifénu u pacientok s dosiahnutím minimálne 1 mm čistých resekčných 

okrajov. Aj v tejto štúdii pridanie tamoxifénu viedlo k redukcii preinvazívnych recidív (hoci 

nie invazívnych) a celkový pokles „breast cancer related events“ sa znížil o 7,1 % (z 26,1 na 

19,0 %). Rovnako britsko-austrálska štúdia o DCIS (37) (pacientky po operačnej liečbe DCIS 

s R0 statusom) dokázala, že tamoxifén sám alebo v kombinácii s rádioterapiou znižuje riziko 

výskytu ipsi- ako aj kontralaterálnych recidív DCIS o 4,5 % (z 14,2 % na 9,7 %). Pôvodne 

dizajnovaný B-24 protokol nebral do úvahy status hormonálnych receptorov, až 

retrospektívne analýzy so stanovením ER statusu potvrdili efekt tamoxifénu v dôsledku 

pôsobenia na ER+ nádory (32). 
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Podľa aktuálnych odporúčaní je možné indikovať tamoxifén ako adjuvantnú liečbu u DCIS 

s cieľom zníženia rizika recidívy DCIS, nemecká skupina AGO spresňuje indikáciu na 

skupinu žien s ER+ nádormi. Väčšina odborníkov odporúča 5 ročné užívanie 20 mg 

tamoxifénu denne (25). Dostatočné výsledky štúdií o benefite užívania GnRH-analógov 

(gonadotropin-releasing hormones, analógy stimulátorov gonadotropínov) alebo inhibítorov 

aromatázy u postmenopauzálnych žien v rámci pooperačných opatrení u DCIS zatiaľ nie sú 

k dispozícii (25). 

Vzhľadom na zníženie výskytu kontralaterálnych nádorov pri užívaní tamoxifénu sa začalo 

uvažovať o jeho význame v chemoprevencii u žien s vyšším rizikom rozvoja karcinómu 

prsníka. NSABP-P1 štúdia (40) a IBIS (41) štúdie (všetky zamerané na chemoprevenciu 

u žien s vysokým rizikom rozvoja karcinómu prsníka) preukázali znížený výskyt invazívnych 

ako aj neinvazívnych foriem karcinómu prsníka pri užívaní tamoxifénu. Naproti tomu menšia 

Royal Marsden-štúdia (42) nepotvrdila tento efekt pri DCIS a len malé zníženie rizika pri 

invazívnych formách karcinómu. Vzhľadom na nežiaduce účinky tamoxifénu sa štúdie 

zaoberajúce sa chemoprevenciou sústredili aj na iné SERMs ako napr. raloxifén, ktorý sa 

vyznačuje svojím estrogénnym účinkom na kosť a antiestrogénnym účinkom na endometrium 

a prsnú žľazu. V štúdiách určených na jeho pôsobenie v prevencii osteoporózy 

u postmenopauzálnych žien sa sledoval jeho vplyv na incidenciu karcinómu prsníka. 

Výsledky zaznamenali signifikantný pokles incidencie karcinómu prsníka v porovnaní 

s placebom, avšak žiadny pokles u in situ karcinómov. Iná prospektívna štúdia zaoberajúca 

sa chemoprevenciou, porovnávala tamoxifén s raloxifénom (STAR trial) (43). V štúdii 

participovalo 19000 žien. Výsledky ukázali, že užívanie oboch agensov vedie k zníženému 

výskytu infiltrujúceho karcinómu o polovicu, avšak v raloxifénovej skupine mali ženy o 40 % 

vyšší výskyt DCIS oproti skupine žien užívajúcej tamoxifén (43). 

Cuzick a kol. (44) publikovali v apríli 2013 analýzu štúdií, ktoré sledovali efekt štyroch 

rôznych SERMs v chemoprevencii nádorov prsnej žľazy (tamoxifén, raloxifén, arzoxifén, 

lasofoxifén). U všetkých SERMs sa pozorovala významná redukcia incidencie ER+ 

karcinómov prsníka, a všetky okrem raloxifenu znižovali incidenciu DCIS. Zníženie výskytu 

karcinómu bolo pozorované počas užívania liekov (cca 5 rokov), avšak u tamoxifénu 

a raloxifénu efekt pretrvával 5-10 rokov. Pre ostatné SERMs nebolo možné dlhodobý efekt 

vyhodnotiť pre krátky follow up štúdií. Žiadny z liekov nebol spojený so znížením mortality 

na karcinóm prsníka. Užívanie všetkých SERMs bolo spojené s vyšším výskytom 

tromboembolických príhod, avšak len tamoxifén bol asociovaný s vyšším výskytom 
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endometriálneho karcinómu. Sľubným liečivom v chemoprevencii sa ukázal byť lasofoxifén, 

ktorý preukázal určitý preventívny účinok v kardiovaskulárnych príhod, vertebrálnych fraktúr 

pri súčasnom znížení incidencie karcinómu prsníka a bez zvýšenia výskytu endometriálneho 

karcinómu. V súčasnosti sa žiadne zo spomenutých liečiv v chemoprevencii nádorov 

nevyužíva v dôsledku obáv z ich toxicity a nepriaznivého pomeru medzi rizikami a benefitom 

pri dlhodobom užívaní. Štúdie s dlhodobým follow- up pacientok sú potrebné pre definitívne 

ozrejmenie ich vplyvu (44). 

Súhrn: 

- primárne postavenie v liečbe DCIS má chirurgická liečba doplnená v odôvodnených 

prípadoch rádioterapiou a hormonálnou liečbou (tamoxifén); 

- prsník zachovávajúca liečba s následnou rádioterapiou je rovnocennou alternatívou 

k modifikovanej radikálnej mastektómii bez rozdielu mortality a dlhodobého prežívania 

u unicentrických nádorov, rozdiel je v riziku recidívy; 

- pri chirurgickej liečbe je potrebné prísne dodržiavanie algoritmu opatrení špecifických 

pre nehmatné lézie (lokalizácia lézie, peroperačná preparátrádiografia apod.); 

- DCIS lézie nie sú vhodné na vyšetrenie rýchlou biopsiou zo zmrazených rezov, treba 

počkať na sériové spracovanie z parafínových rezov; 

- dostatočná šírka resekčného lemu zdravého okolitého tkaniva u DCIS sa podľa 

posledných výsledkov štúdií zdá byť 2mm v parafínových sériových rezoch; 

- nové pomôcky (MarginProbe™) môžu byť nápomocné pri peroperačnom posudzovaní 

resekčných okrajov nehmatných lézií prsníkov, alebo pri exscízii vzorky 

(IntactBLESTM); 

- v prípadoch multicentrického nádoru a/alebo opakovane pozitívnych okrajov je 

indikovaná modifikovaná radikálna mastektómia; 

- od rádioterapie možno ustúpiť v niektorých prípadoch malých nádorov (< 2cm) 

s nízkym al. stredným gradingom a lemom zdravého tkaniva >10mm; 

- tamoxifén je indikovaný v prevencii recidív u ER-pozitívneho DCIS, benefit 

aromatázových inhibítorov na zníženie rizika recidívy u postmenopauzálnych pacientok 

nebol zatiaľ v štúdiách jasne dokázaný; 

- medzi prognostické markery lokoregionálnej recidívy DCIS patrí vek pacientky, 

grading a veľkosť nádoru, šírka čistých resekčných okrajov; 

- Van Nuysský prognostický index (VNPI) predstavuje zatiaľ jediný široko akceptovaný 

prognostický systém pre DCIS zohľadňujúci klinicko-morfologické parametre; 

- COX-2, Ki67 a p16 predstavujú možné nové prognostické markery DCIS pôsobiace cez 

mechanizmus celulárnej odpovede na stres. Ich prognostický a prediktívny význam je 

v súčasnosti predmetom štúdií; 
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- analýza expresie súboru viacerých génov pomocou systému Oncotype DX® sa javí 

u pacientok s DCIS ako sľubný ukazovateľ možnej ispilaterálnej rekurencie ochorenia 

(ako DCIS tak aj infilrujúceho karcinómu); 

- pacientky s DCIS sa majú oboznámiť s možnosťami profylaktických opatrení 

(chemoprevencia, profylaktická mastektóma, a pod.).  
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7 LOBULÁRNA NEOPLÁZIA  
ATYPICKÁ LOBULÁRNA HYPERLÁZIA 

A LOBULÁRNY KARCINÓM IN SITU  

Intraepitelová proliferácia lobulárneho typu pochádza takisto z terminálnej lobulárnej 

jednotky. WHO definícia z roku 2012 hovorí, že lobulárna neoplázia zahŕňa spektrum 

atypických epitelových línií vznikajúcich v TDLU, charakterizovaných proliferáciou malých, 

nekohezívnych buniek s /alebo bez pagetoidného šírenia v terminálych vývodoch (20). 

Lobulárna neoplázia v sebe zahŕňa atypickú lobulárnu hyperpláziu (ALH) a lobulárny 

karcinóm in situ (LCIS). Ich oddiferencovanie je založené na rozsahu postihnutia 

individuálnych lobulárnych jednotiek. LCIS možno rozdeliť na klasický a pleomorfný podtyp 

s/alebo bez komedonekróz. Klasický LCIS nemá taký biologický potenciál ako DCIS a nie 

vždy progreduje do infiltrujúcej formy karcinómu. Po menopauze dokonca môže regredovať. 

Diferenciálna diagnóza medzi ALH a klasickým LCIS je niekedy ťažká (1-3). ALH má 

mikroskopické charakteristiky podobné LCIS, avšak v menšom rozsahu. Pre spoločné 

označenie oboch druhov lézií sa do odbornej literatúry vniesol pojem „lobulárna neoplázia“, 

ktorý po prvý krát použili v roku 1978 Haagensen a kol. (4). Treba však poznamenať, že nie 

všetci patológovia sa s týmto pojmom stotožnili. Pre lobulárne neoplázie (LN) je typická častá 

multicentricita, event. aj bilaterálny výskyt. V minulosti boli LN považované len za akýsi 

indikátor rizika vzniku invazívneho karcinómu, ako lobulárneho tak duktálneho typu. Táto 

hypotéza je podložená dlhodobými sledovaniami pacientok s lobulárnou hyperpláziou. Ak by 

išlo o bezprostrednú premalígnu léziu, očakával by sa výskyt invazívneho lobulárneho 

karcinómu v tom istom kvadrante a v tom istom prsníku. Táto hypotéza sa však v súčasnosti 

znova stavia do otáznej polohy vzhľadom na výsledky nových molekulovo-biologických 

štúdií. (1, 5). LN sa dnes vo všeobecnosti považujú za non-obligatórnu prekurzorovú léziu 

invazívneho karcinómu v ispi- aj kontralaterálnom prsníku súčasne (5). 

V prehľadovej práci sledovania súboru viac ako 250 žien po perkutánnej biopsii s výsledkom 

LN našli Page a kol. (6) invazívny karcinóm trikrát častejšie v tom istom prsníku (kde bola 

prevedená biopsia) a nádory boli častejšie lobulárneho typu ako duktálneho. Navyše nedávne 

štúdie našli podobný molekulárny profil medzi LN a následnými lobulárnymi infiltrujúcimi 

nádormi (1, 5, 7) čo by predsa len predpokladalo priamy súvis v zmysle prekurzorových lézií. 

Preto dnes hovoríme, že LN sú jednak low-grade prekurzorové lézie pre infiltrujúci karcinóm 

ako aj indikátor vzniku ipsi- a kontraleterálneho karcinómu.  
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7.1 PLEOMORFNÝ LCIS 

Tento podtyp LCIS sa ukázal byť biologicky agresívnejšou variantou LCIS a stojí za 

zmienku. Bunky pleomorfného LCIS vykazujú určité cytologické odlišnosti od klasického 

LCIS, hlavne čo sa týka morfológie bunkových jadier, ďalej vykazujú často apokrinnú 

diferenciáciu, nekrózy a mikrokalcifikácie (8, 12). Pleomorfný LCIS môže niekedy robiť 

diagnostické ťažkosti a pripomínať skôr DCIS. Napomôcť tu môže imunohistochemické 

farbenie na E-kadherín (obr. 12). Molekulový profil ale pritom zodpovedá viacej klasickému 

LCIS, preto sa aj považuje za jeho špeciálnu formu. Vzhľadom ale na jeho biologicky 

agresívnejší charakter sa pleomorfný LCIS liečebne manažuje ako DCIS, a v tom je podstatný 

rozdiel oproti klasickému LCIS (13). 

7.2 DIAGNOSTICKO -CHIRURGICKÝ MANAŽMENT LN 

Treba hneď úvodom poukázať na potrebu rozoznávať dve odlišné situácie: LN zistenú 

v chirurgickej exscíznej biopsii a LN diagnostikovanú v perkutánnej ihlovej biopsii. Diagnóza 

LN v operačnej vzorke tkanive nevyžaduje ďalšiu chirurgickú intervenciu. Takisto 

prítomnosť LN v okrajoch chirurgických vzoriek odobratých pre DCIS alebo infiltrujúci 

karcinóm nevyžaduje ich re-exscíziu a nemá negatívny dopad na dlhodobé výsledky 

limitovanej chirurgie karcinómu prsníka (13). Pri náleze LN v exscíznych biopsiách sa treba 

sústrediť na správny handling so vzorkou preparátu, v prípade mamografického korelátu 

podrobiť vzorku peroperačnej preparát-rádiografii, vyšetriť vzorku tkaniva technikou 

sériových parafínových rezov za účelom vylúčenia okultnej mikroinvázie (8-11). V prípade 

pleomorfného LCIS a LCIS s nekrózami treba zhodnotiť čisté okraje vzorky a zmerať ich 

šírku, podobne ako pri DCIS (8, 12). Takisto sa treba snažiť mikroskopicky zmerať rozsah 

LN v o vzorke, nakoľko extenzívna LN môže pre pacientku znamenať väčšie riziko. 

Pacientka s nálezom LN sa podrobí poradenstvu ohľadom možného zníženia rizika 

v individuálnom prípade (chemoprevencia, profylaktická subkutánna mastektómia atď). 

LN býva často náhodným nálezom v perkutánnej biopsii prsníka, nakoľko nemá typický 

korelát v zobrazovacích vyšetreniach prsníkov (9, 10). Ďalší manažment takejto situácie je 

predmetom úvah a sporov. Nakoľko ide o low-grade prekurzorovú léziu (pozri vyššie), vzniká 

otázka ako ďalej sledovať pacientky s nálezom LN v core-cut alebo vákuovo-asistovanej 

ihlovej biopsii. Na rozdiel od ADH je tu menej jasné, či exscízna biopsia je plne na mieste 

a má pre pacientku zásadný význam. Na druhej strane retrospektívne štúdie ukázali, že 

v prípadoch nálezu LN v core-cut biopsii sa následne v chirurgických bioptických preparátoch 
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našiel DCIS alebo invazívny karcinóm až v 67 %-ách prípadov (14) Ak lézia spĺňa všetky 

kritériá pre LCIS, je chirurgická exscízna biopsia metódou voľby. Americké odporúčania 

NCCN (National Comprehensive Cancer Network) odporúčajú vykonať exscíznu biopsiu 

vždy, ak pôvodná biopsia bola vykonaná hruboihlovou punkciou (15). V nedávno zverejnenej 

kanadskej štúdii Ibrahim a kol. (16) podrobili následnej chirurgickej exscízii všetkých 89 

pacientok s LN (ALH + LCIS) diagnostikovanej core-cut alebo vákuovo-asistovanou 

biopsiou. Hlavným dôvodom k perkutánnej biopsii boli mikrokalcifikáty v mamografickom 

obraze, i keď tieto nie sú práve typické pre ALH a/alebo LCIS. Ďalších 14 pacientok bolo len 

sledovaných po dobu 24 mesiacov. DCIS a/alebo infiltrujúci karcinóm sa našiel až 

v 34 %-ách prípadov, preto a autori takisto prikláňajú k následnej chirurgickej biopsii 

u všetkých prípadov s LN. V literatúre sa objavili dve nové nezávislé štúdie ohľadom 

možného podhodnotenia diagnózy karcinómu v prípadoch ALH a LCIS v perkutánnej 

hruboihlovej biopsii prsníka. Obe sú zásadné v tom, že prísne vylúčili ostané pridružené 

histopatologické jednotky k LN (radial scar, DCIS, FEA a pod.) a chirurgicky overovali len 

„čisté“ nálezy s ALH a LCIS, ktoré boli konkordantné so zobrazovacími nálezmi. Rendi a kol. 

v r. 2012 (9) zistili karcinóm len v 4 %-ách v následných chirurgických vzorkách u 68 žien 

a Murray a kol. v r. 2013 (10) prišli k veľmi podobným výsledkom: dodatočný karcinóm 

v následnej chirurgickej biopsii len u 3 % z celkovo 72 prípadov s LN v hruboihlovej pukcii 

prsníka. Pri nálezoch s mikrokalcifikátmi narábali s 11- gaugeovou ihlou vo vákuovo-

asistovanej biopsii (priemerne 14 vzoriek (!) na jednu léziu), pri ultrazvukových nálezoch 

s automatickou bioptickou zbraňou a 14-gaugeovou ihlou (priemerne 5 vzoriek na jednu 

biopsiu). V prípadoch MR- riadenej vákuovej biopsie požívali 9-gaugeovú ihlu a priemerne 

vyšetrili 10 vzoriek. V oboch štúdiách boli malignity definované ako malé low-grade tumory. 

Obe tieto štúdie teda podporili názor, že nie všetky LN vo vzorkách z perkutánnej 

hruboihlovej biopsie potrebujú následné overenie chirurgickou cestou. LN môže vypĺňať 

všetky lobulárne jednotky a rozširovať sa až do duktov v hruboihlových bioptických vzorkách 

(tzv. extenzívna LN). Ako presne ďalej narábať s takýmito pacientkami nebolo doteraz jasne 

definované. V retrospektívnej štúdii Ottesena a spol. (17) sa uvádza, že ak je postihnutých 

viac ako 10 lobulárnych jednotiek LN, je riziko prítomnosti invazívneho karcinómu asi 

v jednej štvrtine prípadov. Extenzívna LN bola takisto podľa klasifikácie Tavassoliovej (18) 

zaradená ako LN 3 a teda mala by sa brať do úvahy vyššia pravdepodobnosť prítomnej 

mikroinvázie. Extenzívna LN sa klinicky často spája mikrokalcifikátmi v mamografickom 

obraze alebo aj s hmatným tumorom (tzv. tumor-like LN). V takýchto prípadoch by teda bola 
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chirurgická biopsia na mieste za účelom spresnenia definitívnej diagnózy pomocou 

parafínových sériových rezov, aby sa predišlo podhodnoteniu diagnózy. 

Súhrn: 

- lobulárne neoplázie sú jednak low-grade prekurzorové lézie pre infiltrujúci karcinóm 

ako aj indikátor vzniku ipsi- a kontraleterálneho karcinómu; 

- lobulárna neoplázia býva často náhodným nálezom v perkutánnej alebo chirurgickej 

biopsii prsníka, nakoľko nemá typický korelát v zobrazovacích vyšetreniach prsníkov; 

- pre lobulárne neoplázie je typická častá multicentricita, event. aj bilaterálny výskyt; 

- diagnóza LN v operačnej vzorke tkaniva nevyžaduje ďalšiu chirurgickú intervenciu; 

- v prípade pleomorfného LCIS a LCIS s nekrózami treba zhodnotiť čisté okraje vzorky 

a zmerať ich šírku, podobne ako pri DCIS; 

- prítomnosť LN v okrajoch chirurgických vzoriek odobratých pre DCIS alebo infiltrujúci 

karcinóm nevyžaduje ich re-exscíziu, pokiaľ nejde o LCIS pleomorfného typu, LCIS 

s komedonekrózami a/alebo s extenzívnym postihnutím lobulov; 

- u pacientok s nálezom LN v core-cut alebo vákuovo-asistovanej ihlovej biopsii je 

chirurgická kompletná  exscízia lézie metódou voľby; 

- ženy s LN majú byť informované o zvýšenom riziku ochorieť na rakovinu prsníka (asi 

7-krát vyššie riziko v priebehu 10 rokov) a o možnostiach redukcie individuálneho 

rizika; 

- intervaly preventívnych mamografických vyšetrení u žien s LN sa zredukujú na 1 rok. 
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Obr. 12 Lobulárny karcinóm in situ (LCIS) 

     
 

 
Lobulárny karcinóm in situ (LCIS) manifestujúci sa ako mikrokalcifikáty v mamografickom obraze (hore 
vľavo). Histologické vyšetrenie vzorky: LCIS s komedonekrózami (hore vpravo, HE, x 100) s negativitou 
farbenia na E-kadherín (dole, IHC, x 100) (Foto: K. Pohlodek, I. Mečiarová) 
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Obr. 13 Mamografická (vľavo) a ultrazvuková (vpravo) manifestácia atypickej lobulárnej 
hyperplázie 

   
(Foto: K. Pohlodek) 

 

 Obr. 14 Atypická lobulárna hyperplázia v histologickom obraze (HE, x 200) 

 
(Foto: I. Mečiarová) 
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8 PAPILÁRNE LÉZIE PRSNÍKOV  

Papilárne lézie prsníkov sú veľkou kapitolou v prsníkovej patológii. Vo všeobecnosti 

papilómy pozostávajú z dvoch vrstiev buniek: z jednej vrstvy duktálnych epitelových buniek, 

a z druhej myoepitelovej vrstvy, podporenej fibrovaskulárnym jadrom. Táto skupina zahŕňa 

veľký počet lézií, ktoré jednotlivé školy patológov označili rôznou terminológiou. Posledná 

klasifikácia WHO z r. 2012 delí intraduktálne papilárne lézie na: 

- intraduktálny papilóm, 

- ADH a DCIS vzniknuté v papilóme, 

- intraduktálny papilárny karcinóm (alebo DCIS), 

- ďalšie varianty papilárnych karcinómov. 

Dá sa všeobecne povedať, že v benígnych papilárnych léziách je myoepiteliálna vrstva buniek 

zachovalá, zatiaľ čo u malígnych lézií táto chýba. Rozlíšiť medzi atypickým papilómom 

a DCIS rastúcim v papilóme môže robiť ťažkosti aj skúsenému patológovi, hlavne ak ide 

o malé vzorky tkanív. Page a spol. (2, 3) odporučili na rozlíšenie ADH od low-grade DCIS 

v rámci papilárnych lézií nasledovné pravidlo: ak je populácia atypických buniek v rámci 

papilómu ≤ 3 mm ide o ADH. V opačnom prípade (lézia je väčšia ako 3 mm) sú naplnené 

kritériá pre low-grade DCIS. Tavassoliová (1, 2) používa termín „atypický papilóm“ keď 

populácia atypických buniek je menšia ako jeho tretina a termínom „karcinóm vzniknutý 

v papilóme“ ak je bunkovými atypiami postihnutých viac ako tretina ale menej ako 90 % 

buniek papilómu. Je jasné, že takéto kritériá dovoľujú určitý stupeň variability popisu nálezov 

jednotlivými patológmi, v závislosti od ich skúseností a od ich školy. Navyše v periférií 

papilómov môžu byť prítomné iné patologické zmeny včítane invazívneho karcinómu. 

Prítomnosť takýchto zmien (ADH, DCIS, invazívny karcinóm) v následných exscíznych 

biopsiách po core-cut biopsii s výsledkom papilárnej lézie sa udáva od 0 % do 25 % 

(2, 4, 5, 6). Treba si uvedomiť, že na základe rádiodiagnostického nálezu sa nedajú odlíšiť 

benígne papilárne lézie od malígnych. Preto mnohí autori odporúčajú chirurgickú biopsiu 

u všetkých pacientok, ktorým bola diagnóza papilárnej lézie stanovená pomocou perkutánnej 

biopsie prsníka. Existujú však aj opačné názory, že následná chirurgická biopsia sa má 

vykonať len v prípade prítomnosti atypických bunkových zmien. Lee a kol. vo 

svojej nedávnej štúdii z r. 2012 (10) nezistili evidentný súvis s malignitou, ak podrobili 

mikroskopicky diagnostikované papilómatózne lézie v stereotaktických core-cut biopsiách 
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prsníkov následnej exscíznej biopsii. Naopak Rizzo a kol. (9) takmer v tom istom čase 

zverejnili analýzu 276 prípadov s papilárnymi léziami v core-cut biopsiách prsníkov, 

z ktorých 9 % bolo potom v chirurgickej biopsii prehodnotených na DCIS alebo infiltrujúci 

karcinóm. Tenkoihlová aspiračná cytológia sa pre precíznu diferenciálnu diagnostiku 

papilárnych lézií považuje dnes za nedostatočnú (1). Veľké množstvo štúdií na túto tému 

narába s rozdielnou terminológiou papilárnych lézií, udáva rôzny spôsob a techniky 

perkutánnej biopsie a rozdielny spôsob ďalšieho sledovania pacientok, takže sa dá povedať, 

že t.č. neexistuje jednoznačný konsenzus o štandardnom postupe na tomto poli. Rovnako 

platí, že treba každý jednotlivý prípad posudzovať individuálne na základe rádiologicko-

histologickej korelácie nálezu a v prípade neistej diagnózy voliť chirurgickú kompletnú  

exscíziu lézie aj s lemom zdravého okolitého tkaniva. Léziu potom treba spracovať sériovými 

parafínovými rezmi za účelom jej dôkladného zhodnotenia (2, 11). 

Solitárny papilóm ako diskrétny malý tumorček hlavných mliekovodov ja často dôvodom 

spontánnej hnedastej až krvavej sekrécie z bradavky. Solitárny papilóm sa v natívnej 

mamografii niekedy objaví ako malé plošné, dobre ohraničené zatienenie v retromamilárnej 

oblasti alebo ako solitárny rozšírený mliekovod. Štandartným diagnostickým postupom 

v takomto prípade je odtlačková cytológia sekrétu z postihnutej bradavky za účelom 

vylúčenia atypických buniek a špeciálne rtg-kontrastné mamografické vyšetrenie 

postihnutého duktu po jeho nasondovaní – duktografia. Solitárny papilóm sa zobrazí ako 

výpad kontrastnej náplne alebo stop kontrastnej látky v systémy terminálnych mliekovodoch, 

zvyčajne niekoľko cm za areolomamilárnym komplexom. Cielená duktektómia po 

nasondovaní duktu a označení optickým kontrastom (napr. izosulfánovou modrou) je metódou 

voľby chirurgickej liečby sa účelom presnej diagnózy a súčasne zbavenia pacientky krvavej 

sekrécie. Pravdepodobnosť výskytu karcinómu v takomto prípade sa uvádza od 2 % do 7 % 

(1, 2, 4). 

V ultrazvukovom obraze sa môže pozorovať ako intraduktálny alebo intracystický výrastok, 

alebo hypoechogénna, relatívne dobre ohraničená lézia (obr. 15, obr. 16). Perkutánna biopsia 

intracystického výrastku je obtiažna a získať reprezentatívnu vzorku papilomatźnej lézie 

môže byť problematické. Navyše skolabovanie cysty po odsatí jej obsahu môže robiť ťažkosti 

pri pokuse o opakované zobrazenie intracystického papilómu. Odporúča sa preto vykonať 

exstirpáciu celej cystickej lézie in toto s neporušenou stenou cysty za účelom presného 

histopatologického vyšetrenia papilárnej lézie a jej event. infiltrácie (13) (obr. 15). V prípade 

intracystických papilárnych karcinómov tieto zväčša neinfiltrujú cez steny cysty a to aj pri ich 
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veľkých rozmeroch (obr. 17). Ide ovariantu intraduktálneho papilómu, tzv. enkapsulovaný 

karcinóm (1). Toto samozrejme nie je všeobecne platné pravidlo. Diferenciálny diagnostiku 

papilárnych lézií pomocou imunohistochémie nedávno podrobne popísali Hill a Yeh (8). 

Mnohopočetná papilomatóza duktov je definovaná ako výskyt jasne od seba oddelených 

papilómov v počte najmenej päť, lokalizovaných v jednom segmente prsníka. Mnohopočetná 

papilomatóza sa zistí asi u 10 % žien so solitárnym papilómom, zväčša v mladšom ako 

perimenopauzálnom veku. Býva často obojstranná a nezriedka sa v jej teréne nájde DCIS 

(1, 2, 11). Jej špeciálna forma – juvenilná papilomatóza – je výskyt ťažkej formy 

papilomatózy vyskytujúci sa u žien mladších ako 30 rokov (11). Manifestuje sa ako bolestivé, 

pohyblivé, zväčša dobre ohraničené tumorózne rezistencie v retroareolárnej oblasti prsníkov. 

Často sa tieto falošne diagnostikujú ako fibroadenómy.  

Súhrn: 

- papilárne lézie prsníkov zahŕňajú široké spektrum morfologických nálezov; 

- tenkoihlová aspiračná cytológia sa v diferenciálnej diagnostike papilárnych lézií javí 

ako nedostatočná, hruboihlová biopsia môže takisto zapríčiniť vznik artefaktov, ktoré 

sťažia histologickú diagnózu; 

- väčšina autorov sa prikláňa k kompletnej chirurgickej exscízii papilárnych lézií s lemom 

zdravého okolitého tkaniva (hlavne intracystických papilárnych lézií); 

- mnohopočetná papilomatóza duktov sa spája s vyšším rizikom rakoviny prsníka ako 

solitárny intraduktálny papilóm; 

- varianty intraduktálnych karcinómov (solídny papilárny karcinóm a enkapsulovaný 

papilárny karcinóm) sú zaradené do skupiny low-grade karcinómov. 
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Obr. 15 Intracystický papilóm v ultrazvukovom obraze (hore vľavo). Chirurgická exstirpácia 
cysty (hore vpravo) s neporušenou stenou (dole) 

 
 

 
(Foto: K. Pohlodek) 
 

Obr. 16 Papilárny karcinóm v ultrazvukovom (vľavo) a histologickom obraze (vpravo) 

  
(Foto: K. Pohlodek, F. Ondriaš) 
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Obr. 17 Pacientka s obrovským tumorom prsníka so zmenami na koži 

 
 
 

 
Pacientka s obrovským tumorom prsníka so zmenami na koži ktorý spotreboval takmer celý parenchým pravého 
prsníka (hore vľavo). Mamografický obraz tumoru (hore vpravo). Chirurgický preparát cystického tumoru 
s množstvom tekutiny, nekrotickými hmotami a intracystickými papilárnymi výrastkami a s neporušenou stenou 
cysty (dole). Histologické vyšetrenie: enkapsulovaný neinfiltrujúci papilokarcinóm prsníka. 
(Foto: K. Pohlodek) 
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9 RADIÁLNA SKLEROZUJÚCA LÉZIA (RADIÁLNA 

JAZVA , RADIAL SCAR) 

Radiálna sklerozujúca lézia (RSL) sa popisujú proliferatívne zmeny vykazujúce hviezdicovitú 

konfiguráciu (ako rádiologickú, tak aj histologickú). RSL dostala v poslednom čase mnoho 

terminologických označení, ale väčšina autorov sa zhodla na tom, že ak je rozmer lézie menší 

ako 1 cm označuje sa ako radiálna jazva ak je väčší ako 1 cm ide o komplexnú sklerotizujúcu 

léziu (1). Prevalencia výskytu RSL sa udáva okolo 0,04 % (2). 

Radiálna jazva a komplexná sklerozujúca lézia sú charakterizované centrálnou sklerózou 

s koronou epitelovej proliferácie, ktorá môže byť úplne benígna (obr. 18), alebo môže 

vykazovať bunkové atypie až malígne zmeny. Prítomnosť komprimovaných žliaz v centre 

lézie môže imitovať karcinóm, najmä tubulárny (obr.19). Navyše býva epitelová zložka 

spojená s viacerými zmenami v zmysle ADH, LN, DCIS. Malígne zmeny v rámci RSL ale 

bývajú nižšieho biologického potenciálu (low-grade DCIS, infiltrujúci karcinóm grade 1). 

V rôznych štúdiach zaoberajúcich sa prítomnosťou premalígnych zmien v RSL sa našiel 

DCIS od 0 % do 40 % (1-6). Preto sa mnohí autori domnievajú, že diagnóza RSL v core-cut 

biopsiách prsníkov nemusí vylúčiť prítomnosť malignity a všetky nálezy podobného druhu by 

sa mali chirurgicky exscidovať (4). Na druhej strane Brenner a spol. (5) našli v následných 

exscíznych biopsiách (po core-cut biopsii s výsledkom RSL) ADH v 28 %-ách ADH a len 

v 4 %-ách karcinóm. Ak sa teda v core-cut biopsii nenájdu bunkové atypie, a histologický 

nález koreluje s rádiologickým, nepovažujú následnú chirurgickú biopsiu za potrebnú. 

K rovnakému záveru dospeli autori narábajúci s vakuovo-asistovanou biopsiu, kde bol objem 

aj počet vzoriek väčší (až do 12 vzoriek z jednej lézie) a tak aj pravdepodobnosť 

podhodnotenia diagnózy menšia (7, 9). V celej rade ďalších štúdií o RSL a perkutánnej 

biopsii prsníkov získavali ich autori rozdielny počet vzoriek počas rôznych postupov 

a techník biopsie, používali rozdielnu terminológiu pre RSL a takisto rozdielny follow-up 

pacientok s diagnózou RSL. Zdá sa, že táto kapitola zostáva naďalej kontroverznou a chýba 

definitívny koncenzus, či RSL je v každom prípade indikáciou k chirurgickej biopsii. 
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Súhrn: 

- ak je rozmer radiálnej lézie menší ako 1 cm označuje sa ako radiálna jazva, ak je väčší 

ako 1 cm ide o komplexnú sklerozujúcu léziu; 

- obe lézie sú charakterizované centrálnou sklerózou s koronou epitelovej proliferácie, 

ktorá môže byť úplne benígna, alebo môže vykazovať bunkové atypie až malígne 

zmeny; 

- overenie rádiologického nálezu radiálnej lézie pomocou hrubihlovej perkutánnej biopsie 

je metódou voľby; 

- pri konkordantných rádiologických a histologických výsledkoch možno na následnú 

chirurgickú exscíziu lézie zanevrieť (lepšie výsledky sú pri vákuovo-asistovanej 

biopsii); 

- pri chirurgickej biopsii lézie treba kompletnosť  exscízie overiť preparátrádiografiou; 

- v histologickom vyšetrení je potrebné kompletné spracovanie sériovými rezmi doplnené 

event. imunohistochémiou za účelom vylúčenia prítomných pre- a/alebo malígnych 

zmien. 
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Obr. 18 Radiálna sklerotizujúca lézia v core-cut biopsii (vľavo HE, x 40 a vpravo HE, x 100) 

 
  

(Foto: I. Mečiarová) 
 
 
 

Obr. 19 Tubulárny karcinóm prsníka. Často prichádza do úvahy pri diferenciálnej diagnostike 
radiálnej jazvy (HE, x 200) 

 
(Foto: I. Mečiarová) 
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Obr. 20 Radiálna jazva v mamografickom obraze (hore vľavo), na zväčšenej snímke (hore 
vpravo) a jej korelát v ultrazvukovom obraze (dole vľavo). Tá istá lézia v chirurgickom 
preparáte (dole vpravo). Histológia: infiltrujúci duktálny karcinóm 

   

  (Foto: K. Pohlodek) 
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10 APOKRINNÉ LÉZIE PRSNÍKOV  

Apokrinná metaplázia je veľmi častý nález u žien po ich 25. roku veku a vo všeobecnosti sa 

pokladá za normálnu súčasť mliečnej žľazy. Pritom ale výskyt apokrinnej metaplázie možno 

považovať za normálny len v prípade apokrinných potných žliaz v pazuche 

a v periareolárnych apokrinných žľazách prsníkov. Apokrinné bunky sa môžu objaviť v celej 

rade prsníkových lézií, z ktorých niektoré môžu niesť známky malignity (1, 2, 3). 

Metaplastické apokrinné bunky vo vzorkách mliečnej žľazy sú veľmi podobné apokrinným 

bunkám z pazuchy, dvorca bradavky alebo z perinea. Možno ich pozorovať ako kolumnárne 

alebo kuboidné bunky vnútri acínov alebo ako výstielku cýst. Vykazujú známky apokrinnej 

sekrécie a farbia sa rovnakými histochemickými reakciami. Normálne apokrinné bunky 

nevykazujú expresiu estrogénových alebo progesterónových receptorov, ale sú často pozitívne 

na androgénové receptory (2). V mliečnej žľaze predstavujú apokrinné zmeny celú škálu 

nálezov od mikroskopických cýst až po apokrinný karcinóm. Nielen že sa niektoré zmeny 

ťažko kategorizujú, ale aj odhad ich rizika prechodu karcinómu býva kontroverzný (1). 

V zásade možno rozdeliť apokrinné lézie prsníkov na (1, 3): 

- apokrinnú metapláziu vo fibrocystickej mastopatii, 

- apokrinný adenóm, 

- apokrinné zmeny v sklerozujúcej adenóze, 

- apokrinné zmeny v rámci iných zmien (RSL, papilóm, fibroadenóm, phyloidný tumor), 

- atypickú apokrinnú hyperpláziu, 

- apokrinný DCIS, 

- infiltrujúci karcinóm s apokrinnými črtami. 

Mechanizmus vzniku apokrinnej metaplázie z normálneho kuboidného epitelu nie je celkom 

objasnený a často sa diskutuje, či ide o skutočnú formu metaplázie (4). Jedno je však isté: je 

potognomickou súčasťou fibrocystickej mastopatie, hlavne v cystách I. typu. Tieto obsahujú 

vysokú koncentráciu kália a nízku koncentráciu sodíka a chloridov (K/Na pomer ≥ 1,5), zatiaľ 

čo u cýst II. typu je to naopak. V minulosti sa ženy s fibrocystickou mastopatiou (hlavne 

s hmatnými cystami) považovali za nositeľky ľahko zvýšeného rizika vzniku karcinómu. 

Dnes však existuje koncensus, že cystická mastopatia nie je spojená so zvýšeným rizikom 

ochorieť na karcinóm (4, 5) a teda nie je dôvod tieto ženy sledovať častejšie ako ostatné 

zdravé ženy. Incidenica apokrinných cýst v pitevných preparátoch sa udáva až do 85 %. (6) 

Preto sa táto lézia považuje za benígnu variantu bežných zmien v ženských prsníkoch. 



94 
 

Apokrinný adenóm je extrémne zriedkavý a počet zverejnených prác nedovoľuje jednoznačne 

odhadnúť jeho biologický potenciál z hľadiska možného vývoja malignity, avšak vo 

všeobecnosti sa považuje za benígnu zmenu (7).  

Apokrinné zmeny v sklerotizujúcej adenóze sa považujú za lézie nejasného významu. 

V minulosti sa tomuto nálezu priraďovalo označenie aj apokrinná adenóza, ale tento pojem 

bol používaný aj pre celkom inú patologicko-anatomickú jednotku (8). Je preto lepšie 

používať popisný pojem apokrinná zmena v sklerotizujúcej adenóze aby sa predišlo omylu 

v spojitosti so zmenami pozorovanými pri inej zriedkavej lézii – adenomyoepitelióme. Ako už 

bolo spomenuté vyššie, neexistuje dodnes jednotný názor na biologický potenciál týchto lézií, 

ale nepovažujú sa za obligatórne prekurzorovú léziu. 

Apokrinný DCIS sa v odbornej literatúre popisuje len zriedkavo a niektorý autori sa 

domnievajú, že táto patognomická jednotka býva často nerozpoznaná (10). Býva často high-

grade podtypu s komedonekrózami, ale dodnes chýbajú jednoznačné kritériá na hodnotenie 

jeho gradingu (9, 10) Diagnosticko-chirurgický manažment sa riadi rovnakými pravidlami 

ako pri ostatných druhoch DCIS (pozri ďalej). Incidencia invazívneho apokrinného 

karcinómu sa udáva od 0,3 do 4 % (11). Tento široký rozptyl môže byť takisto spôsobený 

nedobre definovanými diagnostickými kritériami, na ktoré sme už v minulosti upozornili (12). 

Zatiaľ čo fokálna apokrinná diferenciácia je pomerne častá o tzv. NST-duktálnych 

karcinómov, malo by sa označenie apokrinný karcinóm ponechať pre karcinómu, kde takmer 

všetky bunky vykazujú apokrinnú diferenciáciu (4). Aj keď sa v minulosti tvrdilo, že niet 

dostatok dôkazov na to, aby sa apokrinnému fenotypu priradila špeciálna forma karcinómu, 

v nedávnej štúdii Japazeho a kol. (13) autori definovali „čistý“ apokrinný infiltrujúci 

karcinóm. Apokrinné metaplastické zmeny sú pomerne častým nálezom v cytologickom 

nátere z punkcií prsníka, hlavne v prípadoch s fibrocystickou mastopatiou, a neznamenajú pre 

ženu zvýšené riziko. Apokrinné lézie môžu robiť ťažkosti pri vyhodnocovaní malých vzoriek 

tkanív z core-cut biopsií prsníkov. Atypická apokrinná hyperplázia môže imitovať apokrinný 

DCIS, preto sa tu odporúča vykonať vákuovo-asistovanú perkutánnu re-biopsiu léziu alebo jej 

chirurgickú  exscíziu (1, 15). 

Súhrn: 

- apokrinná metaplázia (obr. 22) je veľmi častý nález u žien po ich 25. roku veku a vo 

všeobecnosti sa pokladá za normálnu súčasť mliečnej žľazy; 

- apokrinné metaplastické zmeny sú pomerne častým nálezom v cytologickom nátere 

z punkcií prsníka, hlavne v prípadoch s fibrocystickou mastopatiou, a neznamenajú pre 

ženu zvýšené riziko; 
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- atypická apokrinná hyperplázia (obr. 23) môže imitovať apokrinný DCIS (obr. 21), 

preto sa tu odporúča vykonať vákuovo-asistovanú perkutánnu re-biopsiu léziu alebo jej 

chirurgickú  exscíziu; 

- apokrinný adenóm je veľmi zriedkavý a možno ho považovať za benígnu zmenu; 

- diagnosticko-chirurgický manažment apokrinného DCIS sa riadi rovnakými pravidlami 

ako pri ostatných druhoch DCIS; 

- infiltrujúci karcinóm s apokrinnými črtami má zväčša vysoký grading. 
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Obr. 21 Pacientka s M. Paget bradavky a apokrinným karcinómom prsníka 

 

 
Pacientka s M. Paget pravej bradavky (hore vľavo). V mamografickom obraze mikrokalcifikáty duktálneho typu 
v laterálnom hornom kvadrante prsníka, podozrivé z DCIS (hore vpravo a v strede). Operácia: kvadrantektómia 
vpravo. Rýchla biopsia: DCIS s komedonekrózami. Vykonaná následne mastektómia s axilárnou 
lymfadenektómiou. Parafínové rezy: infiltr. apokrinný karcinóm 12 mm + multicentrický apokrinný DCIS (dole) 
+ Pagetova choroba bradavky. Prítomná lymfangioinvázia. pT1c (EIC) pN2 (4/12) L1, ER a PR negat., HER2: 
3+ (Foto: K. Pohlodek) 
 

 
(Foto: I. Mečiarová) 
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Obr. 22 Apokrinná metaplázia (vľavo HE, x 100 a vpravo HE, x 200) je pravidelnou súčasťou 
väčšiny prsníkových lézií – prevažne benígnych, pri extenzívnych apokrinných léziách môže 
imitovať malígnu léziu  

 
(Foto: I. Mečiarová) 
 
 
 
 

Obr. 23 Atypická apokrinná hyperplázia (vľavo HE, x 100, vpravo HE, x 200) 

  

(Foto: I. Mečiarová) 
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11 MUKOKÉLE PODOBNÉ LÉZIE (MUCOCELE-LIKE 

LESIONS) 

Podľa definície je mukokéla nahromadenie hlienu v určitom priestore, napr. v dutom orgáne. 

Prsníkové mucocele-like lézie (MLL) vykazujú dilatované priestory obsahujúce hlien (mucín), 

ktorý sa extravazáciou dostáva do okolitej strómy. Epitel vystielajúci tieto priestory môže byť 

pritom benígnej alebo malígnej povahy, alebo sa môže vyznačovať heterogenitou epitelovej 

proliferácie od benígnej cez atypickú až po vyslovene malígnu v rámci tej istej lézie (1, 2). 

MLL prsníka sú pomerne zriedkavé nálezy, popísané prvý krát P. Rosenom v r. 1986 (1). Ich 

patogenéza nie je celkom jasná, aj keď sa dá uvažovať u zvýšenej sekrécii hlienu v TDLU 

a obštrukcii duktov. V zobrazovacích vyšetreniach sa môžu manifestovať celým spektrom 

obrazov od plošných zatienení až po zhluky mikrokalcifikátov nejasnej dignity v mamografii 

až po hypoechogénne ložiská v ultrazvukovom obraze (4). Mikrokalcifikáty pričom obsahujú 

zväčša MLL s prítomnosťou ADH a/alebo DCIS (4, 6, 11). Následne prevedené hruboihlové 

perkutánne biopsie nemusia vždy dať jasnú histologickú diagnózu. Jacobs a kol. (5) 

odporúčali vždy exscidovať MLL zistené hruboihlovou perkutánnou biopsiou, nakoľko by 

mohlo dôjsť k podhodnoteniu prítomného DCIS a/alebo mucinózneho karcinómu prsníka. 

Naproti tomu Wang a kol. (6) sa prihovárajú za odstúpenie od následnej chirurgickej biopsie 

v prípadoch, kde sa v histologickom vyšetrení vzoriek z perkutánnych biopsií nezistia 

bunkové atypie. V svojej nedávnej revízii názorov na MLL Jaffer a kol. (8) upozornili na 

dôležitosť konkordancie nálezov v mamografii a histológii, najmä v prípade nejasných 

mikrokalcifikátov. Ak sa biopsia vykonala práve na základe ich prítomnosti 

v mamografickom obraze a nenašli sa v histologickom vyšetrení vzorky, mala by nasledovať 

chirurgická  exscízia nálezu. V ďalšej nedávnej štúdii z r. 2012 Sutton a kol. (11) zase 

odporúčajú vykonať chirurgickú  exscíziu všade tam, kde sa MLL prezentujú ako plošné 

zatienenia bez ohľadu na prítomnosť bunkových atypií vo vzorke tkaniva z perkutánnej 

biopsie. Rakha a kol. v r. 2013 (12) zverejnili analýzu 54 prípadov s MLL z viacerých 

inštitúcií, kde sa len v 4 %-ách prípadov MLL bez cytologických atypií v hruboihlových 

vzorkách našiel v následnej chirurgickej biopsii DCIS. Prihovárajú sa teda len k sledovaniu 

pacientok s nálezom MLL bez bunkových atypií v perkutánnej biopsii, nakoľko tieto sú 

v drvivej väčšine spojené len s benígnym nálezom (12).  
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Súhrn: 

- MLL sú pomerne zriedkavé lézie prsníkov a ich patogenéza nie je dodnes celkom jasná; 

- MLL sa môžu prezentovať širokým spektrom rádiologických zmien; 

- pri náleze MLL vo vzorkách z hruboihlových biopsií je ich následná chirurgická  

exscízia metódou voľby, zohľadňuje sa konkordancia rádiologického a histologického 

nálezu; 

- pri náleze MLL s cytologickými atypiami buniek vo vzorkách z hruboihlových biopsií 

sa odporúča vždy vykonať ich následnú chirurgickú  exscíziu; 

- v chirurgických vzorkách s MLL treba histologicky pátrať po možnom DCIS a/alebo 

mucinóznom karcinóme. 
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12 ZÁVER  

Pacientky s premalígnymi léziami prsníkov vyžadujú často ich dlhodobé sledovanie. 

Podrobné znalosti o biologickej povahe ich ochorenia nám môžu napomôcť pri odhade ich 

rizika do budúcnosti. Ako vyplynulo z predloženého textu, čaká nás na tomto poli ešte veľa 

práce. Mnoho typov prekurzorových lézií podlieha prehodnocovaniu svojho významu, 

objavujú sa nové a nové poznatky a ich vlastnostiach a možnostiach liečebného ovplyvnenia. 

Na veľa otázok týkajúcich ich ďalšieho manažmentu nevieme dnes ešte s definitívnou 

platnosťou odpovedať. Je dôležité, aby sme na tomto poli nadobudli dostatočné teoretické 

znalosti a praktické zručnosti. Pri odhade zhody (konkordancie) výsledkov medzi 

zobrazovacími, klinickými a patologickými vyšetreniami premalígnych lézií prsníkov ide 

o tímovú interdisciplinárnu prácu. Predložená monografia má byť vyjadrením snahy 

o nájdenie spoločnej zrozumiteľnej reči pri takejto spolupráci. Len takto môžeme nájsť 

spôsob ako na jednej strane dlhodobo znížiť riziko progresie lézie do vážnej choroby za 

súčasného zníženia zbytočných vyšetrení, intervenčných procedúr a liečebných kúr na strane 

druhej. Problematika overdiagnózy premalígnych lézií sa v poslednom čase čoraz viacej 

spomína v odborných aj laických kruhoch, a to nielen z hľadiska zdravotného, ale aj 

z hľadiska ekonomického. Snáď nové poznatky na poli molekulovej biológie a genetiky 

prinesú možnosti lepšej stratifikácie rizikových pacientok v blízkej budúcnosti. Dúfam, že 

vám predložená práca poskytla veľa užitočných informácií, ktoré vám pomôžu vo vašej 

každodennej práci so ženami, ktoré od nás očakávajú profesionálnu pomoc v prevencii 

a liečbe rakoviny prsníka. 


