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1  ÚVOD 

Karcinóm prsníka 

Autori: Jozef Mardiak, Michal Mego, Patrik Palacka, Ján Rajec, Štefánia Lišková, Michal 
Chovanec 

 Vážený čitateľ, predkladáme Ti niekoľko kapitol z diagnostiky a liečby karcinómu prsníka. 
Tento text je určený pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z klinickej onkológie. Má 
slúžiť ako základná kostra pre pochopenie problematiky karcinómu prsníka. V žiadnom 
prípade nepodáva komplexný a ucelený pohľad na túto mimoriadne komplikovanú 
problematiku. Keďže ide o text určený pre prípravu na atestáciu z klinickej onkológie, väčšiu 
pozornosť sme venovali systémovej liečbe a iba okrajovo sme sa dotkli iných častí tejto 
problematiky. Kapitoly zaoberajúce sa diagnostikou, chirurgickou liečbou a rádioterapiou sú 
iba orientačné a zamerané iba na tie aspekty uvedených kapitol, ktoré sú potrebné pre prácu 
klinického onkológa. 

 Kolektív autorov veľmi rád príjme akékoľvek pripomienky a návrhy všetkých čitateľov, 
ktoré by zlepšili kvalitu textu. 
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2  EPIDEMIOLÓGIA A RIZIKOVÉ FAKTORY 
KARCINÓMU PRSNÍKA 

 Karcinóm prsníka predstavuje v celosvetovom meradle najčastejšie diagnostikovanú 
nádorovú chorobu, ktorá je súčasne najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu. Incidencia 
karcinómu prsníka je najvyššia v štátoch severnej Ameriky, Austrálii, na Novom Zélande, 
v západnej a severnej Európe, naopak najnižší výskyt je v Ázii a v subsaharskej Afrike. Tieto 
rozdiely sa pripisujú spoločenským zmenám, ku ktorým došlo počas industrializácie (príjem 
tukov, zmeny telesnej hmotnosti, vek prvej menštruácie, resp. laktácie, počet gravidít, 
neskorší vek prvého pôrodu). Mortalita na rakovinu prsníka od roku 1975 poklesla (1,2), čo sa 
pripisuje skríningovej mamografii (MMG) a pokrokom v adjuvantnej terapii. Tento pokles 
bol výraznejší u žien mladších ako 50 rokov oproti ženám starším ako 70 rokov (3) a u žien 
s hormonálne receptory (HR) pozitívnymi nádormi oproti HR negatívnym karcinómom. 

 Tab. 1  Rizikové faktory karcinómu prsníka 

1.  Vek a pohlavie 
2.  Rasa 
3.  Benígne choroby prsníka 
4.  Osobná anamnéza rakoviny prsníka 
5.  Životný štýl a diétne faktory 

6.  Reprodukčné a hormonálne faktory 

7.  Rodinná anamnéza, genetické faktory 

8.  Expozícia ionizačnému žiareniu 

9.  Environmentálne faktory 

10.  Fajčenie 

 

Vek a pohlavie 

 Vek a pohlavie predstavujú najvýznamnejšie rizikové faktory karcinómu prsníka. 
Rakovina prsníka sa vyskytuje 100-násobne častejšie u žien ako mužov, jej incidencia 
výrazne stúpa s vekom do 45.-50. roku života. Potom je tento vzostup menej výrazný, čo 
pravdepodobne reflektuje vplyv hormonálnych zmien v období menopauzy. 

Rasa 

 Podľa údajov ACS (American Cancer Society) je najvyšší výskyt nádorov prsníka 
u belošiek, za ktorými nasledujú černošky, ženy ázijského pôvodu, hispánky, americké 
indiánky a domorodé obyvateľky Aljašky. Rozdiely v incidencii sa pripisujú odlišnému 
životnému štýlu a socioekonomického statusu, rovnako je možný aj podiel genetických 
a rôznych biologických faktorov (4,5). 
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Benígne choroby prsníka 

 Samostatné neproliferatívne lézie (fibrocystické zmeny, solitárny papilóm, jednoduchý 
fibroadenóm) nezvyšujú riziko rakoviny prsníka. Početné neproliferatívne lézie toto riziko 
zvyšujú iba mierne – RR (relatívne riziko) 1,8 za 10 rokov (6). 

 Proliferatívne lézie (najmä s cytologickými atypiami) predstavujú významné prekurzory 
neinvazívneho a invazívneho karcinómu prsníka. Proliferatívne lézie bez atypií (zmiešaný 
fibroadenóm, hyperplázia, sklerotizujúca adenóza, intraduktálne papilómy) zvyšujú riziko 
invazívneho karcinómu prsníka mierne (RR 1,3-2), RR pre proliferatívne lézie s atypiami 
(atypická lobulárna hyperplázia, duktálna hyperplázia) sa pohybuje v intervale 4–6, v prípade, 
že atypia je multifokálna, je relatívne riziko 10-násobne vyššie (7). 

Anamnéza karcinómu prsníka 

 Osobná anamnéza in-situ alebo invazívneho karcinómu prsníka zvyšuje 10-ročné riziko 
kontralaterálneho invazívneho karcinómu. Pri karcinóme in-situ predstavuje 5% (8). U žien 
s invazívnym karcinómom prsníka je ročné riziko vzniku kontralaterálneho zhubného nádoru 
1% pre premenopauzálne a 0,5% pre postmenopauzálne ženy. 

Životný štýl a diétne faktory 

• Socioekonomický status zvyšuje riziko vzniku karcinómu prsníka, avšak nepovažuje sa za 
nezávislý rizikový faktor. Možným vysvetlením sú rozdiely v parite, veku prvej menštruácie a 
prvého pôrodu, fajčenie a využívanie skríningovej MMG (9). 

• Geografické sídlo – existujú rozdiely v incidencii a mortalite na rakovinu prsníka medzi 
rôznymi štátmi a oblasťami. 

• Telesná hmotnosť a body mass index (BMI) pôsobia odlišne na postmenopauzálny 
a premenopauzálny karcinóm prsníka. 

 Karcinóm prsníka v postmenopauzálnom období. Vyššia telesná hmotnosť, resp. BMI 
a nárast telesnej hmotnosti v postmenopauzálnom období zvyšujú riziko karcinómu prsníka, 
pričom tento vplyv je najvýraznejší u žien, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú terapiu 
(10). Väčší objem tukového tkaniva znamená zvýšenú konverziu estrogénových prekurzorov 
na estrogény v periférii, čím sa zvyšujú koncentrácie cirkulujúcich estrogénov. Ďalším 
možným vysvetlením v kontexte obezity je hyperinzulinémia. 

 Karcinóm prsníka v premenopauzálnom období. Podľa prospektívnych kohortových štúdií 
existuje inverzný vzťah medzi obezitou a karcinómom prsníka v premenopauzálnom období. 
Vyšší BMI majú premenopauzálne ženy s nepravidelným alebo dlhším menštruačným 
cyklom, resp. so syndrómom polycystických ovárii. Nízke riziko rakoviny prsníka v tejto 
situácii možno vysvetliť zníženými hladinami estradiolu a progesterónu (11). 

• Telesná výška zvyšuje riziko rakoviny prsníka u premenopauzálnych 
aj postmenopauzálnych žien. Presný mechanizmus pritom známy nie je. 

• Fyzická aktivita. Podľa štúdie (12) častejšia fyzická aktivita v období adolescencie znižuje 
riziko karcinómu prsníka u premenopauzálnych žien pravdepodobne následkom anovulácie. 
Iné práce však takýto vzťah nepotvrdili (13,14). 



 7

 V populácii postmenopauzálnych žien existujú pomerne konzistentné údaje, ktoré 
dokazujú protektívny účinok pravidelnej telesnej aktivity na znížený výskyt rakoviny prsníka 
(15-18). Mechanizmy zahrňujú kontrolu telesnej hmotnosti, zníženie plazmovej koncentrácie 
estrogénov, inzulínu a IGF-1. 

• Aktívne aj pasívne fajčenie zvyšuje riziko rakoviny prsníka predovšetkým 
u premenopauzálnych žien. 

• Alkohol zvyšuje riziko HR-pozitívnych karcinómov prsníka, pričom tento účinok je zrejme 
aditívny s hormonálnou terapiou. 

• Príjem tuku. Výsledky štúdií, ktoré skúmali množstvo tuku v prijímanej potrave ako 
rizikový faktor karcinómu prsníka, boli nekonzistentné. V prácach, ktoré ukázali pozitívnu 
asociáciu, bol tento efekt iba mierny. 

• Červené mäso – koreláciu medzi príjmom červeného mäsa viac ako päťkrát za týždeň 
a výskytom HR-pozitívnych karcinómov prsníka u premenopauzálnych žien pozorovali 
v dvoch štúdiách (19,20) a potvrdili v metaanalýze (21). 

• Kalcium/vitamín D. Podľa niektorých prác kalcium a vitamín D znižujú výskyt rakoviny 
prsníka, údaje sú však nekonzistentné. 

• Fytoestrogény sú v prírode vyskytujúce sa rastlinné substancie s chemickou štruktúrou 
podobnou 17-β-estradiolu. Obsahujú predovšetkým izoflavony (vo vysokých koncentráciách 
sa nachádzajú najmä v strukovinách) a lignany (prítomné v ovocí, zelenine a cereálnych 
produktoch). Izoflavony sú v porovnaní s estradiolom slabé estrogény. Vysoký príjem sóje 
a nízky výskyt karcinómu prsníka v ázijskej populácii viedli k hypotéze, že konzumovanie 
sóje znižuje riziko rakoviny prsníka pôsobením ako relatívny antiestrogén. In vitro a in vivo 
štúdie ukázali, že niektoré fytoestrogény majú slabý estrogénový potenciál (stimulácia rastu 
buniek karcinómu prsníka) v prostredí s nízkou koncentráciou estrogénu a antiestrogénové 
schopnosti v prostredí s vysokou koncentráciou estrogénu (22-24). To znamená, že 
fytoestrogény by mohli zvyšovať riziko rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien. 
Prospektívna kohortová štúdia (25) však ukázala signifikantný vzťah medzi vysokým 
príjmom rastlinných lignanov a znížením rizika HR-pozitívneho karcinómu prsníka 
v západnej populácii žien, ktoré nekonzumovali stravu bohatú na sóju. Možno teda 
konštatovať, že údaje o vzťahu medzi príjmom sóje a výskytom rakoviny prsníka sú 
nekonzistentné a neexistuje jasný dôkaz v prospech konzumovania sóje ako prevencie 
rakoviny prsníka. 

• Antioxidanty (vitamíny A, C, E, β-karotén, selén). V súčasnosti neexistujú žiadne štúdie, 
ktoré by jednoznačne potvrdili účinok antioxidantov v prevencii karcinómu prsníka. 

• Kofeín. Vzťah medzi príjmom kofeínu a rizikom rakoviny prsníka sa nedokázal. 

Reprodukčné a hormonálne faktory 

 Vyššie koncentrácie endogénnych estrogénov alebo predĺžená expozícia zvyšujú riziko 
karcinómu prsníka. Tvorba estradiolu, estriolu a estronu je ovplyvňovaná ovariálnou funkciou 
(nástup menštruácie, tehotenstvo, menopauza). Po menopauze je hlavným zdrojom estrogénu 
dehydroepiandrosterón (DHEA), syntetizovaný v nadobličke a metabolizovaný v periférnom 
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tukovom tkanive na estradiol a estron. Úloha progestínov, prolaktínu a inzulínu podobnému 
rastovému faktoru je menej jasná. Kľúčové reprodukčné faktory, ktoré ovplyvňujú riziko 
karcinómu prsníka sú vek, menarché, vek prvého pôrodu, vek menopauzy, pravdepodobne 
aj parita a dojčenie. 

• Menarché a menopauza. Nižší vek prvej menštruácie zvyšuje riziko karcinómu prsníka. 
Podľa štúdie (26) každé dvojročné oneskorenie začiatku menarché znamená 10% zníženie 
rizika vzniku rakoviny. Vzťah medzi menarché a rakovinou prsníka možno vysvetliť 
kumulatívnou celoživotnou expozíciou estrogénom. 

 Oneskorená menopauza zvyšuje každý rok relatívne riziko karcinómu prsníka o 1,03%, čo 
je porovnateľné s vplyvom hormonálnej terapie (27). Bilaterálna ooforektómia pred 40. 
rokom života znižuje celoživotné riziko rakoviny prsníka o 50% (28).  

• Infertilita.  Vek prvej a poslednej menštruácie determinujú počet ovulačných cyklov, a tým 
dĺžku expozície hormónom. Abnormality ovulácie môžu vysvetliť vzťah medzi obezitou 
a rizikom karcinómu prsníka u premenopauzálnych žien. Niektoré epidemiologické štúdie 
naznačujú, že infertilita v dôsledku anovulačných chorôb znižuje riziko rakoviny prsníka, 
výsledky sú však nekonzistentné. Existujú štúdie, ktoré tento vzťah popierajú. 

• Parita. Ženy, ktoré nemali deti, majú v porovnaní s rodičkami vyššie relatívne riziko 
karcinómu prsníka, ktoré sa pohybuje v intervale 1,2–1,7 (29-31). Protektívny účinok 
gravidity pozorovali najskôr 10 rokov po pôrode (32). 

• Vek prvého pôrodu. Nižší vek prvorodičky znižuje riziko rakoviny prsníka, naopak vyšší 
vek ženy v čase prvého pôrodu toto riziko zvyšuje (29-31). Riziko u žien, ktoré nikdy 
nerodili, je podobné tým, ktoré prvý pôrod absolvovali vo veku 30 rokov. Bunková 
diferenciácia tkaniva prsnej žľazy počas a po gravidite predstavuje ochranu pred vznikom 
karcinómu (33). Vyšší vek prvorodičky znamená vyššie riziko ako nuliparita pre pridanú 
proliferatívnu stimuláciu buniek tkaniva prsníka, ktorá sa už začala, je v neskoršom štádiu 
rozvoja, a pravdepodobne je viac náchylná na bunkové poškodenie. 

• Abortus. Potrat negatívne ovplyvňuje proces maturácie prsníka, čo viedlo k predpokladu 
zvýšenia rizika vzniku karcinómu. Avšak analýza (33) ani viaceré kohortové štúdie tento 
predpoklad nepreukázali. 

• Dojčenie. Protektívny vplyv dojčenia na rakovinu prsníka je pravdepodobne výraznejší 
u premenopauzálnych žien a žien s prvostupňovou príbuznou s karcinómom prsníka (34,35). 
Determinujúcim faktorom je pritom dĺžka trvania dojčenia. Mechanizmus účinku spočíva 
v oneskorení obnovenia ovulácie, zvýšení sekrécie prolaktínu a súčasnom znížení hladiny 
estrogénu. 

• Hladiny endogénny hormónov   
 Hladiny estrogénu. Obézne postmenopauzálne ženy majú vyššie plazmové hladiny 
estrogénov ako neobézne postmenopauzálne ženy v dôsledku konverzie nadobličkových 
androgénov na estrogény v tukovom tkanive. Riziko vzniku rakoviny prsníka je preto 
u obéznych postmenopauzálnych žien vyššie. Zníženie koncentrácie estrogénu potlačením 
funkcie ovárií u premenopauzálnych žien a použitie aromatázových inhibítorov 
u postmenopauzálnych žien znižujú riziko karcinómu prsníka. Z uvedeného je zrejmé, že 
plazmové hladiny estrogénu determinujú riziko rakoviny prsníka. Dostupné epidemiologické 
údaje sú viac presvedčivé v skupine postmenopauzálnych (36-41) ako premenopauzálnych 
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žien. Problémom premenopauzálnych žien zostáva individuálna a intraindividuálna variabilita 
koncentrácie hormónov počas menštruačného cyklu a gravidity, čo sťažuje reprodukciu 
výsledkov. 

 Androgény. Androgény a estrogény sú pohlavné steroidy, ktorých relatívne pomery sa 
menia počas menštruačného cyklu a v priebehu života ženy. Vyššie hladiny testosterónu v 
štúdii (40) signifikantne znížili riziko HR-negatívnych nádorov prsníka. Vysvetlením je 
duálny účinok testosterónu na tumorigenézu karcinómu prsníka s proliferatívnym účinkom, 
sprostredkovaným ER (estrogénový receptor), a antiproliferatívnym účinkom, 
sprostredkovaným AR (androgénový receptor) (42). 

 V populácii premenopauzálnych žien sú k dispozícii výsledky troch veľkých štúdií, ktoré 
ukazujú obdobný vzťah medzi plazmovou hladinou androgénov a zvýšeným rizikom 
karcinómu prsníka (43-45). 

• Kostná denzita. V kostných bunkách sa nachádzajú ER, preto sú vysoko senzitívne na 
cirkulujúce estrogény. BMD (kostná minerálna denzita) môže predstavovať marker dlhodobej 
expozície endogénnym estrogénom, pretože v prácach (46,47) mali ženy s vyššími hodnotami 
BMD zvýšené riziko karcinómu prsníka. 

• Denzita tkaniva prsníka. Podiel denzného tkaniva v prsníku sa líši v rámci populácie. 
Hormonálna liečba denzitu tkaniva prsníka zvyšuje, kým tamoxifen ju znižuje. Podľa 
epidemiologických štúdii riziko rakoviny prsníka je 4-5-násobne vyššie u žien s MMG 
denznými prsníkmi (definovanými viac ako 75% denzity) oproti približne rovnako starým 
ženám s menšou denzitou tkaniva (48-51). Štúdia (52) ukázala signifikantný vzťah medzi 
longitudinálnym zvyšovaním alebo znižovaním denzity prsníkov a zvyšovaním alebo 
znižovaním rizika vzniku karcinómu prsníka na sérii skríningových MMG. Predpokladá sa, že 
ide o nezávislé účinky, sprostredkované estrogénom, pričom úlohu môžu zohrávať aj iné 
faktory ako napríklad inzulínu-podobný rastový faktor-1. Podľa odporúčaní pre interpretáciu 
MMG by hodnotenie denzity tkaniva prsníkov malo byť súčasťou interpretácie MMG. MMG 
však v súčasnosti nie je všeobecne akceptovaná ako optimálna zobrazovacia metóda z 
hľadiska kvantifikovania denzity tkaniva prsníkov (53). 

• Exogénne hormonálne faktory. Dlhodobé užívanie hormonálnej substitučnej liečby 
zvyšuje riziko rakoviny prsníka, na rozdiel od krátkodobého užívania estrogén-progestínovej 
terapie (menej ako 3 roky u predchádzajúcich užívateliek estrogénu), ktoré toto riziko 
významne nezvyšuje. Začatie hormonálnej liečby v období kratšom ako 5 rokov po 
menopauze je spojené s najväčším rizikom karcinómu prsníka oproti obdobiu dlhšom ako 5 
rokov po menopauze. V súčasnosti sa v tejto indikácii odporúčajú najnižšie dávky hormónov, 
ktoré zmierňujú symptómy a znaky menopauzy, pričom dôraz sa kladie na minimalizáciu 
trvania terapie. 

Rodinná anamnéza, genetické faktory  

 Rodinná anamnéza predstavuje významný rizikový faktor, hoci rakovina prsníka je 
u prvostupňových príbuzných prítomná iba v 15-20% prípadov. Riziko karcinómu prsníka 
závisí od veku pacientky, veku príbuznej s rakovinou a počtu ženských prvostupňových 
príbuzných s a bez karcinómu. V štúdii (54) bolo riziko karcinómu prsníka u žien s jednou 
prvostupňovou príbuznou s rakovinou prsníka zvýšené 1,8-násobne, s dvoma prvostupňovými 
príbuznými 2,93-násobne. Riziko sa zvýšilo 2,9-násobne u žien, ktorých príbuzné boli 
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diagnostikované vo veku mladšom ako 30 rokov, ale iba 1,5-násobne v situácii, kedy bola 
príbuzná staršia ako 60 rokov. 

 Špecifické genetické mutácie, ktoré predisponujú na rakovinu prsníka, sú pomerne 
zriedkavé. Iba 5-6% všetkých karcinómov prsníka možno priamo pripísať mutáciám génov 
BRCA 1, BRCA 2, p53, ATM a PTEN. 

Expozícia ionizačnému žiareniu 

Pôsobenie ionizačného žiarenia na oblasť hrudníka v mladom veku (10-14 rokov), napríklad 
pri liečbe Hodgkinovho lymfómu, zvyšuje riziko rakoviny prsníka (55-59). 

 Otázka rizika vzniku karcinómu prsníka pri nízkych dávkach radiácie (napr. MMG, RTG 
hrudníka, CT hrudníka) je kontroverzná. Riziko vyplývajúce z radiácia pri rutinných 
diagnostických zobrazovacích metódach je prinajmenšom u žien bez vrodenej predispozície 
považované za veľmi malé, resp. vôbec neexistuje. 

Environmentálne faktory 

• Vystavenie organizmu svetlu v noci potláča prirodzenú produkciu melatonínu (60). Štúdie 
(60,61) ukázali, že nízke hladiny 6-sulfatoxymelatonínu v moči (hlavný metabolit 
melatonínu) korelujú s vyšším rizikom karcinómu prsníka (60,61). Navyše riziko rakoviny 
prsníka bolo najvyššie u žien, ktoré nespávali medzi jednou a druhou hodinou ráno, kedy sú 
hladiny melatonínu najvyššie (62). Mechanizmus, vysvetľujúci vzťah medzi koncentráciou 
melatonínu a rakovinou prsníka, známy nie je, avšak nočná pracovná zmena je v súčasnosti 
ponímaná ako možný karcinogén (63). 

• Nesteroidné antiflogistiká (NSAID). Podľa metaanalýzy 38 štúdií (64) používanie NSAID 
signifikantne znižuje riziko rakoviny prsníka (RR 0,88, 95% KI 0,84–0,93), dávkovo- závislý 
vzťah sa pritom nedokázal. 

• Digoxín. Podľa niektorých prác digoxín zvyšuje riziko rakoviny prsníka (65). 

• Pôsobenie DES (dietylstilbestrol). Pred rokom 1971 užívali gravidné ženy DES 
preventívne. Tie, ktoré boli vystavené pôsobeniu DES v podmienkach in utero, majú vyššie 
riziko svetlobunkových adenokarcinómov pošvy a cervixu. To, či je u týchto žien prítomné aj 
zvýšené riziko rakoviny prsníka, zostáva nejasné. 

• Antibiotiká a bisfosfonáty. V súčasnosti neexistuje jasný dôkaz o tom, že by užívanie 
antibiotík alebo perorálnych bisfosfonátov malo vplyv na riziko karcinómu prsníka. 

Prevencia 

 Z vymenovaných rizikových faktorov karcinómu prsníka je zrejmé, že existuje niekoľko 
spôsobov ako môže žena znížiť riziko rakoviny. Predovšetkým ide o zmenu životného štýlu 
(minimalizácia užívania postmenopauzálnej hormonálnej substitučnej terapie, materstvo 
v mladšom veku, dojčenie minimálne 6 mesiacov, vyhýbať sa nárastu telesnej hmotnosti 
v dospelosti, obmedzenie konzumácie alkoholu, nefajčenie, pravidelná fyzická aktivita), 
ďalšiu možnosť predstavuje chemoprevencia (pozri kapitolu chemoprevencia) a pravidelne 
vykonávaná skríningová MMG (pozri kapitoly diagnostika a skríning). 
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3  SKRÍNING 

 Hlavným cieľom skríningu je znížiť mortalitu na skrínované ochorenie. Zvýšený záchyt 
včasných štádií nemusí vždy automaticky znamenať zníženie úmrtnosti, preto musí byť 
klinický i celospoločenský význam skríningu vždy overený v dlhodobých klinických štúdiách, 
ktorých primárnym cieľom je sledovanie mortality. 

 Najvýznamnejšou vyšetrovacou metódou, používanou v skríningu karcinómu prsníka, je 
mamografia (MMG). Ultrasonografia (USG) prsníkov sa využíva pri bližšej diagnostike 
nejasných lézií, zistených skríningovou MMG. Magnetická rezonancia (NMR) prsníkov 
spolu s MMG zohráva úlohu v skríningu žien s vysokým rizikom karcinómu prsníka. 

Mamografia (MMG) 

Filmová MMG 

 Pomocou MMG môžeme zistiť včasné (spravidla asymptomatické) štádium karcinómu 
prsníka. Z klinického hľadiska je základnou otázkou schopnosť skríningovej MMG znížiť 
mortalitu na túto malígnu chorobu. V deviatich randomizovaných kontrolovaných štúdiách 
skrínovali viac ako 650 000 žien pomocou MMG s/bez fyzikálneho vyšetrenia (1) a zistili, že 
z takejto formy prevencie profitujú najmä ženy vo veku 50 rokov a staršie. Metaanalýza (2) 
ukázala signifikantné 34%-né zníženie mortality na rakovinu prsníka po 7 rokoch sledovania. 

 Existujú práce, podľa ktorých MMG skríning pravidelne vykonávaný od 40. roku života 
má vplyv na zníženie mortality na karcinóm prsníka. V metaanalýze 8 štúdií, v ktorých 
sledovali pacientky minimálne 11 rokov, bolo relatívne riziko mortality na rakovinu prsníka 
0,85 (95% KI, 0,75-0,96) pre ženy vo veku 39-49 rokov, 0,86 (95% KI, 0,75-0,99) pre ženy 
50-59-ročné a 0,68 (95% KI, 0,54-0,87) pre ženy vo veku 60-69 rokov (3). Viaceré ďalšie 
práce (4-9) potvrdzujú prínos skríningovej MMG pre zníženie mortality na rakovinu prsníka 
u žien vo veku od 40 do 69 rokov. 

 Tridsaťpercentné zníženie mortality na karcinómy prsníka v období od roku 1990 do 
súčasnosti je štatistický faktom. Zostáva otázne do akej miery sa na tom podieľal úspešný 
skríning a do akej miery ide o dôsledok pokrokov v terapii. 

Digitálna MMG  

 Podstatou digitálnej MMG je elektronická detekcia obrazu a jeho počítačové spracovanie. 
Publikované štúdie (10-15) uvádzajú iba veľmi malé rozdiely v schopnosti diagnostikovať 
malígny tumor použitím filmovej a digitálnej MMG. Zdá sa, že digitálna MMG má väčšiu 
presnosť u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien, resp. žien s denznými prsníkmi 
(16). 

Frekvencia MMG 

 Problémom zostáva frekvencia skríningovej MMG. V observačnej štúdii (17), v ktorej 
priamo porovnávali skríningovú MMG v ročnom oproti dvojročnému intervalu, nezistili 
signifikantný rozdiel v percente diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka. Vo veľkej 
kohortovej štúdii (18) bolo vyššie percento falošne pozitívnych nálezov u žien skrínovaných 
raz ročne v porovnaní s tými, ktoré sledovali raz za dva roky. Na druhej strane však u žien 
kontrolovaných raz za dva roky zaznamenali malý (štatisticky nevýznamný) vzostup percenta 
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nádorov diagnostikovaných v neskorom štádiu. Podľa ďalšej práce (19) dvojročná 
skríningová MMG zachovala v priemere 81% všetkých benefitov ročného skríningu. 

 Optimálna frekvencia skríningovej MMG stále nie je jasná. Podľa dostupných výsledkov 
by mala byť vykonávaná minimálne raz za dva roky. U žien s vyšším rizikom by bol asi 
vhodnejší interval raz ročne. 

Magnetická rezonancia (NMR) 

 K nevýhodám NMR patrí intravenózne podanie kontrastného materiálu a pomerne vysoká 
cena. NMR prsníkov je ako skríningová metóda u vysoko rizikových žien síce viac senzitívna, 
ale menej špecifická ako MMG (20). 

 Najväčšia kohortová štúdia (21,22) publikovaná do súčasnosti (n=2157, vek 25-78 rokov), 
rozdelila ženy podľa rizika karcinómu prsníka do troch podskupín: 

a) celoživotné riziko 50-80% (mutácie BRCA1, BRCA2, PTEN/TP53), 

b) 30-50% (podľa rodinnej anamnézy), 

c) 15-30% (podľa rodinnej anamnézy). 

 Pacientky kontrolovali ročne pomocou MMG a NMR a raz za 2 roky fyzikálnym 
vyšetrením. Výsledkom bola vyššia senzitivita NMR (67% oproti 47%), ale nižšia špecificita 
v porovnaní s MMG (89,5% oproti 95%). Pri mediáne sledovania 5 rokov zaznamenali 
recidívu karcinómu prsníka u 11 z 93 pacientok, pričom 7 z nich bolo nositeľkou niektorej z 
mutácií. Medián celkového prežívania žien s karcinóm prsníka v štúdii bol vyšší v porovnaní 
s historickou kontrolou (83,9% oproti 74,5%). 

 ACS (American Cancer Society) odporúča kombináciu skríningovej MMG a NMR ženám 
s vysokým rizikom (20-25% a viac) karcinómu prsníka. Na druhej strane sa však odporúčania 
ACS z roku 2007 jednoznačne vyjadrujú v neprospech použitia NMR v prevencii žien s 
celoživotným rizikom karcinómu prsníka menej ako 15% (23). 

Termografia 

 Predstava využitia termografie v diagnostike alebo skríningu karcinómov prsníka je 
založená na poznatku o zvýšenej teplote kože v oblasti nad tumorom. Termografia bola 
prvýkrát testovaná v 70. rokoch minulého storočia, kedy sa zistilo 25% falošne pozitívnych 
a viac než 60% falošne negatívnych nálezov (24). 

 Špecificita termografie zostáva veľmi nízka, a to dokonca aj pri modernom technickom 
vybavení. V rámci skríningu rakoviny prsníka sa termografia v súčasnosti neodporúča. Podľa 
stanoviska ACS (25) neexistuje žiadna štúdia, ktorá by preukázala efektivitu tejto 
vyšetrovacej metódy v danej indikácii. Americká FDA v júni 2001 zaujala stanovisko (26), 
podľa ktorého termografia nepredstavuje alternatívu skríningovej MMG. 

Fyzikálne vyšetrenie prsníkov 

 Skríningová MMG sa v štúdiách používala spravidla súčasne s fyzikálnym vyšetrením 
prsníkov. K dispozícii máme len jedinú prácu, v ktorej priamo porovnávali vplyv samotného 
fyzikálneho vyšetrenia oproti MMG s fyzikálnym vyšetrením na mortalitu pre karcinóm 
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prsníka u 50 ročných žien (27,28). Po 13 rokoch sledovania bola úmrtnosť v oboch skupinách 
rovnaká (28). Senzitivita fyzikálneho vyšetrenia prsníkov je 54%, špecificita 94% (29). 
Fyzikálne vyšetrenie spolu s MMG má väčšiu senzitivitu v porovnaní so samotnou MMG, 
avšak vyšší je podiel falošne pozitívnych nálezov (12,5% oproti 7,4%) (30). 

 Pri transformácii uvedených výsledkov do klinickej praxe si musíme uvedomiť, že MMG 
je lepšie štandardizovaná ako fyzikálne vyšetrenie, okrem toho je senzitivita fyzikálneho 
vyšetrenia v praxi nižšia ako v štúdiách. 

Vyšetrovanie prsníkov samotnými ženami 

 V štúdii (31) randomizovali viac ako 260 000 žien do dvoch ramien. V experimentálnom 
ramene sa ženy vyšetrovali podľa presných inštrukcií, v kontrolnom ramene sa vyšetrovali 
samé. Po 10 rokoch nezistili medzi dvoma ramenami rozdiely v mortalite na rakovinu prsníka. 
V kontrolnej skupine bol vyšší počet diagnostikovaných benígnych lézií. 

 Metaanalýza 8 štúdií (32) nepreukázala benefit samovyšetrovania v podobe záchytu 
včasného štádia karcinómu, menšej veľkosti malígneho tumoru, ani zníženej mortality. 
U žien, ktoré si vyšetrovali prsníky samé, častejšie bioptizovali benígne tumory (33). 

Faktory ovplyvňujúce skríning 

Vek 

 Randomizované štúdie ukázali vyššiu senzitivitu MMG a fyzikálneho vyšetrenia prsníkov 
u starších žien v porovnaní s mladšími. Pomocou MMG sa diagnostikuje približne 75% 
zhubných nádorov prsníka v 5. dekáde a 90% malignít u žien v 6. a 7. dekáde (34). 

Skríning rakoviny prsníka u žien v 5. dekáde 

 V prospech použitia MMG v skríningu karcinómov prsníka u žien v 5. dekáde hovorí 
metaanalýza 8 randomizovaných štúdií (3), ktorá ukázala 15% zníženie mortality u žien vo 
veku 39-48 rokov. Na strane druhej je však benefit skríningu v podobe počtu zachránených 
životov u žien v 5. dekáde nižší ako u starších v dôsledku nižšej incidencie rakoviny a menšej 
senzitivity MMG (35). Podľa štúdie (3) na 1904 skrínovaných žien vo veku 39-49 rokov 
pripadá jeden zachránený život pri minimálne 11 ročnom intervale sledovania. V 6. dekáde je 
to pritom 1339 žien a v 7. dekáde iba 377 skrínovaných na jeden zachránený život. 
V neprospech skríningu hovorí aj cena MMG, ktorá je u žien v 5. dekáde päťnásobne vyššia 
ako u starších (36). Navyše pre mladší vek sú typické agresívnejšie, rýchlo rastúce nádory, pre 
ktoré ani ročný interval MMG nemusí byť dostatočný (37). 

Staršie ženy (vek nad 70 rokov) 

 Skríningová MMG u žien nad 70 rokov vedie k diagnostike rakoviny prsníka vo včasných 
štádiách, avšak vplyv na mortalitu zostáva nejasný. Údaje z randomizovaných kontrolovaných 
štúdií sú obmedzené. V jednej práci (3) bola mortalita žien vo veku 70-74 rokov (pravidelne 
kontrolovaných a nekontrolovaných pomocou MMG) rovnaká. V dvoch prípadových štúdiách 
nezaznamenali protektívny účinok skríningovej MMG u žien starších ako 75 rokov (38,39). 
Kohortová štúdia (n=2011) nepreukázala rozdiel v celkovom počte diagnostikovaných 
prípadov rakoviny prsníka, štádiu choroby v čase stanovenia diagnózy, ani mortalite pri 
MMG skríningu žien starších ako 80 rokov. V uvedenej práci zaznamenali 11% falošne 
pozitívnych MMG nálezov (40). 
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 Analýza nákladovej efektivity porovnávala 3 stratégie u žien starších ako 65 rokov (41). 
MMG realizovanú raz za 2 roky do 69. roku života, MMG uskutočnenú raz za 2 roky do 79. 
roku života a stanovenie kostnej denzity distálnej časti rádia vo veku 65 rokov, podľa ktorej 
sa rozhodli pre (ne)pokračovanie skríningu po 69. roku života (41). Posledná stratégia sa 
opierala o poznatok o zvýšenom riziku rakoviny prsníka u žien s vyššími hodnotami kostnej 
denzity. Výsledkom analýzy bolo zistenie, že na to, aby sme zabránili jednému úmrtiu, je 
potrebné vyšetriť 1064 žien s vyššou kostnou denzitou žien oproti 7 000 ženám s nízkou 
kostnou denzitou. 

 Podľa súčasných poznatkov by MMG skríning rakoviny prsníka mal pokračovať do 
okamihu, kedy je očakávaná dĺžka života minimálne 10 rokov. Fyzikálne vyšetrenie prsníkov 
by mohlo byť užitočné ako skríningová metóda u starších žien vzhľadom na nahradenie 
tkaniva žľazy tukovým tkanivom. Klinická štúdia, ktorá by potvrdila túto hypotézu, však 
zatiaľ nebola uskutočnená. 

Pozitívna rodinná anamnéza 

 U žien s rodinnou anamnézou karcinómu prsníka (najmä v premenopauzálnom veku) 
u prvostupňovej príbuznej by sa mala skríningová MMG začať v skoršom veku. Vo veľkej 
štúdii s celkovým počtom 390 000 žien (vek 30-69 rokov) bolo viac prípadov rakoviny 
prsníka diagnostikovaných u žien, ktoré mali prvostupňového príbuzného s karcinómom 
prsníka (42). O účinnosti MMG na zníženie mortality v tejto subpopulácii nemáme 
z randomizovaných kontrolovaných štúdií žiadne údaje. 

 NMR a USG predstavujú pridané metódy, zvyšujúce senzitivitu skríningu, u mladších žien 
s významne vyšším rizikom rakoviny prsníka (pozri odporúčania v závere). 

Genetická predispozícia (BRCA1 alebo BRCA2) 

 Približne 5–6% pacientok s karcinómom prsníka predstavujú nositeľky vrodených 
genetických mutácií (väčšinou ide o zárodočné mutácie génov BRCA1 a BRCA2). Mutácie 
BRCA1 alebo BRCA2 znamenajú vysoké riziko karcinómov prsníkov a ovárii a pre nositeľky 
týchto mutácií sa v rámci skríningu odporúča kombinácie ročnej MMG a NMR prsníkov. 

Ďalšie faktory ovplyvňujúce skríning 

1. Skúsenosti rádiodiagnostika. 

2.  Predchádzajúce MMG vyšetrenia. Porovnanie aktuálneho MMG nálezu 
s predchádzajúcim MMG vyšetrením zvyšuje špecificitu vyšetrenia (43). 

3.  Habitus. MMG má nižšiu senzitivitu u žien s body mass indexom menej ako 25 (44). 

4.  Denzita prsníkov. Zníženú senzitivitu MMG u mladších žien možno čiastočne pripísať 
zvýšenej MMG denzite, podmienenej vyšším podielom epitelových buniek a stromálnych 
elementov v prsníku. Zvýšená denzita prsníkov zvyšuje riziko karcinómu, ktorý má 
agresívnejšie správanie. U pacientok so zvýšenou denzitou prsníkov je vhodné preferovať 
digitálnu MMG vzhľadom na vyššiu senzitivitu (8). Úloha USG alebo NMR a ich vplyv na 
mortalitu v tejto situácii zostávajú nejasné vzhľadom na absenciu randomizovaných 
kontrolovaných štúdií. 
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 Denzita prsníkov sa mení počas menštruačného cyklu, v luteálnej fáze sa v porovnaní 
s folikulárnou fázou zvyšuje. Senzitivita MMG je preto vyššia, ak sa vyšetrenie uskutoční 
počas 1. a 2. týždňa po začiatku menštruácie. 

5.  Postmenopauzálna hormonálna liečba. Prirodzená involúcia žľazového tkaniva prsníkov 
vekom je inhibovaná postmenopauzálnou hormonálnou terapiou, ktorá zvyšuje denzitu 
prsníkov a môže znížiť senzitivitu MMG. 

6.  Prsníková chirurgia. Senzitivita MMG je nižšia u asymptomatických žien s prsníkovými 
implantátmi oproti ženám bez implantátov. V jednej štúdii (45) bol tento rozdiel 45% 
oproti 67%, špecificita bola mierne vyššia u žien s implantátmi. MMG u žien s anamnézou 
prsníkovej chirurgie pre benígne ochorenia mala nižšiu senzitivitu a mierne nižšiu 
špecificitu (44). 

Poškodenia pacientok skríningom  

1.  Falošne pozitívne výsledky. Riziko falošne pozitívneho nálezu sa zvyšuje s opakovaním 
skríningovej MMG, takže je zrejmé, že pri ročnej frekvencii je falošná pozitivita častejšia 
ako pri dvojročných kontrolách. Falošne pozitívne výsledky sú častejšie u mladších žien, 
čo súvisí s vyššou denzitou prsníkov. Ich frekvencia je rovnako vyššia aj vo veku staršom 
ako 65 rokov. 

2.  „Naddiagnostikovanie“ znamená stanovenie diagnózy, ktorá by neviedla k morbidite 
a mortalite. Ideálny skríningový test by mal odlíšiť tumory vyžadujúce terapiu od nádorov 
s minimálnym rizikom a umožniť tak cielenie liečby v závislosti od biológie nádoru (46). 
Takéto testovanie v súčasnosti nie je dostupné a „naddiagnostikovanie“ vedie k tomu, že 
niektorým pacientom indikujeme liečbu s rizikom nežiaducich účinkov, avšak bez vplyvu 
na mortalitu. 

2a. Duktálny karcinóm in situ (DCIS). So zvyšovaním počtu skrínovaných žien sa zvýšilo 
aj percento zachytených DCIS (trojnásobne počas 10 ročného sledovania) (47). 
V súčasnosti však prevláda názor, že nie každý DCIS musí nevyhnutne predchádzať 
invazívnemu karcinómu (48), čím vlastne dochádza k spomínanému 
„naddiagnostikovaniu“. 

2b. Invazívny karcinóm prsníka. Štúdia (49) ukázala, že tretina všetkých invazívnych 
karcinómov prsníka by u žien vo veku 50-69 rokov nebola nikdy diagnostikovaná, 
keby nepodstúpili skríningovú MMG. 

3. Radiácia. Ionizačné žiarenie zvyšuje riziko rakoviny prsníka, ktoré závisí od radiačnej 
dávky, veku začatia skríningu, dosiahnutého veku, resp. počtu rokov od expozície. Riziko 
vzniku rakoviny prsníka je v prípade žien s priemerným rizikom veľmi malé, resp. vôbec 
neexistuje. U žien s vysokým rizikom rakoviny prsníka môže radiácia indukovať 
karcinogenézu (úloha proteínov BRCA na opravu DNA). 

4. Diskomfort (vyšetrenie môže byť pre pacientku nepríjemné). 
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Odporúčania do klinickej praxe  

 Pri skríningu rakoviny prsníka musíme vždy individuálne zvážiť celoživotné riziko 
rakoviny prsníka a následne sa rozhodnúť pre stratégiu prevencie, ktorá je pre konkrétnu 
pacientku najvhodnejšia. Pri hodnotení tohto rizika zohľadňujeme viaceré faktory, ktorých 
prehľad je uvedený na webovej stránke http://www.cancer.gov/bcrisktool/, kde je súčasne 
k dispozícii aj kalkulačka pre jeho výpočet. 

Celoživotné riziko rakoviny prsníka 

A.  Celoživotné riziko rakoviny prsníka menej ako 15% 

1.  U žien vo veku 50–70 rokov sa odporúča skríningová MMG. 
2.  U žien vo veku 40-50 rokov je potrebné zvážiť všetky riziká a benefity skríningovej 

MMG, ako aj riziká vzniku karcinómu prsníka zo strany pacientky. Po diskusii 
s pacientkou následne rozhodneme o (ne)realizácii skríningovej MMG. 

3.  Ženám starším ako 70 rokov sa odporúča ponúknuť MMG skríning v prípade 
očakávanej dĺžky života viac ako 10 rokov. 

4.  Optimálny interval pre skríningovú MMG nie je známy, odporúča sa vykonávať raz za 
1–2 roky. 

5.  Spolu s MMG sa v rámci skríningu odporúča fyzikálne vyšetrenie. U pacientok nad 70 
rokov predstavuje samotné fyzikálne vyšetrenie vhodnú formu prevencie. 

6.  Vyšetrovanie samotnou pacientkou môže dopĺňať MMG a fyzikálne vyšetrenie, avšak 
nemôže ich nahradiť. 

B.  Celoživotné riziko rakoviny prsníka viac ako 20-25% 

1.  Pacientkam sa odporúča genetické vyšetrenie. 
2.   V rámci skríningu sa raz ročne odporúča MMG a NMR, fyzikálne vyšetrenie každých 

3–6 mesiacov a raz mesačne vyšetrenie samotnou pacientkou. Podľa súčasného stavu 
poznania sa odporúča začať skríning vo veku 25 rokov. 

 C.  Mierne zvýšené celoživotné riziko rakoviny prsníka (15-20%) 

  1. Odporúčania sú rovnaké ako u žien s rizikom menej ako 15%. 

Literatúra 

1.  Fletcher SW, Black W, Harris R, et al. Report of the International Workshop on 
Screening for Breast Cancer. J Natl Cancer Inst 1993; 85:1644. 

2.  Elwood M, Cox B, Richardson A. The effectiveness of breast cancer screening by 
mammography in younger women: correction. Online J Curr Clin Trials 1994; Doc No 
121:[385 words; 4 paragraphs]. 

3.  Nelson HD, Tyne K, Naik A, et al. Screening for breast cancer: an update for the U.S. 
Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2009; 151:727. 

4.  Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, et al. Long-term effects of mammography 
screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet 2002; 359:909. 



 22

5. Freedman DA, Petitti DB, Robins JM. On the efficacy of screening for breast cancer. Int 
J Epidemiol 2004; 33:43. 

6.  Breast cancer screening. In: IARC Handbook of cancer prevention, Vainio H, Bianchini F 
(Eds), Lyon IARC Press, Lyon, France 2002. Vol 7. 

7. National Cancer Institute. Breast Cancer (PDQ®): Screening. Available at: 
http://cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/breast/healthprofessional (Accessed on 
November 15, 2006). 

8.  Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane 
Database Syst Rev 2006; :CD001877. 

9.  Schopper D, de Wolf C. How effective are breast cancer screening programmes by 
mammography? Review of the current evidence. Eur J Cancer 2009; 45:1916. 

10.  Lewin JM, D'Orsi CJ, Hendrick RE, et al. Clinical comparison of full-field digital 
mammography and screen-film mammography for detection of breast cancer. AJR Am J 
Roentgenol 2002; 179:671. 

11.  Skaane P, Young K, Skjennald A. Population-based mammography screening: 
comparison of screen-film and full-field digital mammography with soft-copy reading--
Oslo I study. Radiology 2003; 229:877. 

12.  Skaane P, Skjennald A. Screen-film mammography versus full-field digital 
mammography with soft-copy reading: randomized trial in a population-based screening 
program--the Oslo II Study. Radiology 2004; 232:197. 

13.  Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance of digital versus film 
mammography for breast-cancer screening. N Engl J Med 2005; 353:1773. 

14.  Skaane P, Hofvind S, Skjennald A. Randomized trial of screen-film versus full-field 
digital mammography with soft-copy reading in population-based screening program: 
follow-up and final results of Oslo II study. Radiology 2007; 244:708. 

15.  Kerlikowske K, Hubbard RA, Miglioretti DL, et al. Comparative Effectiveness of Digital 
Versus Film-Screen Mammography in Community Practice in the United States: A 
Cohort Study. Ann Intern Med 2011; 155:493. 

16.  Pisano ED, Hendrick RE, Yaffe MJ, et al. Diagnostic accuracy of digital versus film 
mammography: exploratory analysis of selected population subgroups in DMIST. 
Radiology 2008; 246:376. 

17.  Hofvind S, Vacek PM, Skelly J, et al. Comparing screening mammography for early 
breast cancer detection in Vermont and Norway. J Natl Cancer Inst 2008; 100:1082. 

18.  Hubbard RA, Kerlikowske K, Flowers CI, et al. Cumulative probability of false-positive 
recall or biopsy recommendation after 10 years of screening mammography: a cohort 
study. Ann Intern Med 2011; 155:481. 

19.  Mandelblatt JS, Cronin KA, Bailey S, et al. Effects of mammography screening under 
different screening schedules: model estimates of potential benefits and harms. Ann 
Intern Med 2009; 151:738. 



 23

20.  Warner E, Messersmith H, Causer P, et al. Systematic review: using magnetic resonance 
imaging to screen women at high risk for breast cancer. Ann Intern Med 2008; 148:671. 

21.  Kriege M, Brekelmans CT, Boetes C, et al. Efficacy of MRI and mammography for 
breast-cancer screening in women with a familial or genetic predisposition. N Engl J Med 
2004; 351:427. 

22.  Rijnsburger AJ, Obdeijn IM, Kaas R, et al. BRCA1-associated breast cancers present 
differently from BRCA2-associated and familial cases: long-term follow-up of the Dutch 
MRISC Screening Study. J Clin Oncol 2010; 28:5265. 

23.  Saslow D, Boetes C, Burke W, et al. American Cancer Society guidelines for breast 
screening with MRI as an adjunct to mammography. CA Cancer J Clin 2007; 57:75. 

24.  Moskowitz M, Milbrath J, Gartside P, et al. Lack of efficacy of thermography as a 
screening tool for minimal and stage I breast cancer. N Engl J Med 1976; 295:249. 

25.  www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003178-pdf.pdf. (Accessed on 
December 29, 2010). 

26.  http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedical 
Products/ucm257707.htm. 

27.  Miller AB, Baines CJ, To T, Wall C. Canadian National Breast Screening Study: 2. 
Breast cancer detection and death rates among women aged 50 to 59 years. CMAJ 1992; 
147:1477. 

28.  Miller AB, To T, Baines CJ, Wall C. Canadian National Breast Screening Study-2: 13-
year results of a randomized trial in women aged 50-59 years. J Natl Cancer Inst 2000; 
92:1490. 

29.  Barton MB, Harris R, Fletcher SW. The rational clinical examination. Does this patient 
have breast cancer? The screening clinical breast examination: should it be done? How? 
JAMA 1999; 282:1270. 

30.  Chiarelli AM, Majpruz V, Brown P, et al. The contribution of clinical breast examination 
to the accuracy of breast screening. J Natl Cancer Inst 2009; 101:1236. 

31.  Thomas DB, Gao DL, Ray RM, et al. Randomized trial of breast self-examination in 
Shanghai: final results. J Natl Cancer Inst 2002; 94:1445. 

32.  Baxter N, Canadian Task Force on Preventive Health Care. Preventive health care, 2001 
update: should women be routinely taught breast self-examination to screen for breast 
cancer? CMAJ 2001; 164:1837. 

33.  Hackshaw AK, Paul EA. Breast self-examination and death from breast cancer: a meta-
analysis. Br J Cancer 2003; 88:1047. 

34.  National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement Jan 21-
23,1997. National Institutes of Health. Available at:   
 http://consensus.nih.gov/1997/1997BreastCancerScreening103html.htm (Accessed on 
October 26, 2005). 



 24

35.  Armstrong K, Moye E, Williams S, et al. Screening mammography in women 40 to 49 
years of age: a systematic review for the American College of Physicians. Ann Intern 
Med 2007; 146:516. 

36.  Salzmann P, Kerlikowske K, Phillips K. Cost-effectiveness of extending screening 
mammography guidelines to include women 40 to 49 years of age. Ann Intern Med 1997; 
127:955. 

37.  Rajkumar SV, Hartmann LC. Screening mammography in women aged 40-49 years. 
Medicine (Baltimore) 1999; 78:410. 

38.  van Dijck JA, Holland R, Verbeek AL, et al. Efficacy of mammographic screening of the 
elderly: a case-referent study in the Nijmegen program in The Netherlands. J Natl Cancer 
Inst 1994; 86:934. 

39.  van Dijck JA, Verbeek AL, Beex LV, et al. Mammographic screening after the age of 65 
years: evidence for a reduction in breast cancer mortality. Int J Cancer 1996; 66:727. 

40.  Schonberg MA, Silliman RA, Marcantonio ER. Weighing the benefits and burdens of 
mammography screening among women age 80 years or older. J Clin Oncol 2009; 
27:1774. 

41.  Kerlikowske K, Salzmann P, Phillips KA, et al. Continuing screening mammography in 
women aged 70 to 79 years: impact on life expectancy and cost-effectiveness. JAMA 
1999; 282:2156. 

42.  Kerlikowske K, Carney PA, Geller B, et al. Performance of screening mammography 
among women with and without a first-degree relative with breast cancer. Ann Intern 
Med 2000; 133:855. 

43.  Sumkin JH, Holbert BL, Herrmann JS, et al. Optimal reference mammography: a 
comparison of mammograms obtained 1 and 2 years before the present examination. AJR 
Am J Roentgenol 2003; 180:343. 

44.  Banks E, Reeves G, Beral V, et al. Influence of personal characteristics of individual 
women on sensitivity and specificity of mammography in the Million Women Study: 
cohort study. BMJ 2004; 329:477. 

45.  Miglioretti DL, Rutter CM, Geller BM, et al. Effect of breast augmentation on the 
accuracy of mammography and cancer characteristics. JAMA 2004; 291:442. 

46.  Esserman L, Shieh Y, Thompson I. Rethinking screening for breast cancer and prostate 
cancer. JAMA 2009; 302:1685. 

47.  Ernster VL, Barclay J, Kerlikowske K, et al. Incidence of and treatment for ductal 
carcinoma in situ of the breast. JAMA 1996; 275:913. 

48.  Welch HG, Woloshin S, Schwartz LM. The sea of uncertainty surrounding ductal 
carcinoma in situ--the price of screening mammography. J Natl Cancer Inst 2008; 
100:228. 

49.  Zahl PH, Strand BH, Maehlen J. Incidence of breast cancer in Norway and Sweden 
during introduction of nationwide screening: prospective cohort study. BMJ 2004; 
328:921. 



 25

4  CHEMOPREVENCIA KARCINÓMU PRSNÍKA 

 V prevencii karcinómu prsníka sa študovali dve skupiny hormonálnych preparátov – 
selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM) a inhibítory aromatáz (AI). 

 Do skupiny SERM patrí tamoxifen a Raloxifen. Obidva lieky vykazujú antiestrogénovú 
aktivitu v tkanive prsníka, kde znižujú proliferáciu epitelových buniek. Odlišujú sa však 
účinkom na uterus, kde má tamoxifen estrogénu podobný efekt a Raloxifen pôsobí ako 
estrogénový antagonista. 

 Inou stratégiou prevencie karcinómu prsníka môže byť prerušenie estrogénovej 
signalizácie inhibíciou alebo inaktiváciou aromatázy, enzýmu zodpovedného za syntézu 
estrogénov z androgénnych substrátov, pôsobením AI. 

Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM) 

 Tamoxifen sa viaže na estrogénové receptory (ER), pričom v tkanive prsníka a nádorových 
bunkách karcinómu prsníka blokuje účinky endogénnych estrogénov, kým v maternici, 
kostiach a pečeni pôsobí podobne ako estrogén. V bunkách prsníka tamoxifen s metabolitom 
4-hydroxytamoxifenom znižujú proliferáciu epitelových buniek inhibíciou proteinkinázovej 
aktivity, väzbou na kalmodulín, zvýšením TGF-β (transformujúci rastový faktor), znížením 
ILGF-1 (inzulínu podobný rastový faktor) a TGF-α. 

 U pacientok, ktoré užívali tamoxifen ako adjuvantnú hormonálnu terapiu včasného 
karcinómu prsníka, sa zistil znížený výskyt karcinómu v kontralaterálnom orgáne (1). To 
viedlo k predstave o použití tamoxifenu v primárnej prevencii. V súčasnosti sú k dispozícii 
výsledky jednej americkej a troch európskych štúdií, z ktorých dve väčšie ukázali u žien 
s vysokým celoživotným rizikom významné zníženie výskytu karcinómu prsníka pri 
preventívnom užívaní tamoxifenu. V ostatných dvoch sa tento vzťah nepodarilo potvrdiť 
(2-6). 

 V metaanalýze všetkých štyroch štúdií tamoxifen významne znížil incidenciu invazívneho 
karcinómu prsníka oproti placebu (1,7 oproti 2,6%, zníženie o 38%) (7,8). Tento benefit 
pokračoval minimálne 3 roky po ukončení päťročného užívania lieku. Metaanalýza však 
nepreukázala vplyv na mortalitu. Z nežiaducich účinkov boli najčastejšie vazomotorické 
symptómy (flash, výtok z pošvy, pruritus, suchá koža), zvýšený bol výskyt 
tromboembolických udalostí (0,8 oproti 0,4%) a karcinómu endometria (0,4 oproti 0,2%). 
Nežiaduce účinky sa pozorovali častejšie u žien starších ako 50 rokov. Oproti placebu sa 
nezistil častejší výskyt depresie, anxiety, ani negatívny vplyv na celkovú kvalitu života. 

 Podľa odporúčaní ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) by sa 
mala každá žena, užívajúca tamoxifen, podrobiť raz ročne preventívnemu gynekologickému 
vyšetreniu. V prípade metrorágie je rovnako indikované gynekologické vyšetrenie (9,10). 

 Tamoxifen je v súčasnosti v USA odporučený ako primárna prevencia rakoviny prsníka 
u žien s vysokým rizikom (pozri kapitolu skríning pre výpočet celoživotného rizika 
karcinómu prsníka), pričom celková dĺžka podávania by mala byť 5 rokov. Najväčší klinický 
benefit, spojený s najmenším výskytom nežiaducich účinkov, sa predpokladá 
u premenopauzálnych žien, u ktorých je menšie riziko vzniku tromboembolickej udalosti 
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alebo karcinómu uteru, u žien po hysterektómii, a napokon u žien s vysokým celoživotným 
rizikom karcinómu prsníka (11). 

 Raloxifen má estrogénové účinky na kosti a lipidy, na tkanivá prsníka a uteru pôsobí 
estrogén-antagonisticky. Výsledky štúdií STAR (12,13), MORE (14) a RUTH (15) ukázali, že 
Raloxifen znižuje výskyt invazívneho karcinómu prsníka u vysoko rizikových žien oproti 
placebu, pričom je menej účinný ako tamoxifen, v porovnaní s ktorým má však menší výskyt 
nežiaducich účinkov, vrátane tromboembolických udalostí a karcinómu uteru. 

 Raloxifen predstavuje alternatívu tamoxifenu v prevencii karcinómu prsníka 
u postmenopauzálnych žien s vysokým rizikom a u žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu, 
resp. vyžadujú liečbu osteoporózy. Údaje o použití Raloxifenu u premenopauzálnych žien aj 
vzhľadom na potenciálnu teratogenitu v súčasnosti nie sú k dispozícii. Optimálna dĺžka 
podávania Raloxifenu v primárnej prevencii známa nie je, avšak s ohľadom na výsledky štúdií 
s tamoxifenom a štúdie STAR sa v súčasnosti odporúča 5 rokov. 

Aromatázové inhibítory (AI) 

 AI v adjuvantnej terapii karcinómu prsníka znížili riziko tumoru v kontralaterálnom orgáne 
o 50% oproti tamoxifenu. Výhodou AI je skutočnosť, že nezvyšujú riziko tromboembolických 
udalostí a karcinómu uteru. 

 Preventívne podávaný exemestan (25 mg denne počas 5 rokov) v štúdii (16) signifikantne 
znížil oproti placebu výskyt HR (hormonálne receptory) pozitívneho invazívneho karcinómu 
prsníka v skupine vysokorizikových žien (vek 60 rokov a viac, anamnéza atypickej duktálnej 
alebo lobulárnej hyperplázie, lobulárneho karcinómu in situ (LCIS) alebo duktálneho 
karcinómu in situ (DCIS) po mastektómii). 

 V súčasnosti prebieha klinická štúdia IBIS II (17) s anastrozolom u žien s vysokým 
rizikom rakoviny prsníka (pozitívna rodinná anamnéza, denzné prsníky). 

 Päťročné podávanie AI predstavuje alternatívu SERM v primárnej prevencii karcinómu 
prsníka u postmenopauzálnych žien s vysokým celoživotným rizikom. Výskyt život 
ohrozujúcich nežiaducich účinkov je oproti SERM nižší, otázny je však vplyv na stratu 
kostnej hmoty a kardiovaskulárne riziko. Vplyv AI na mortalitu v súčasnosti známy nie je. 

Indikácie chemoprevencie 

1.  Anamnéza LCIS, DCIS, atypickej duktálnej alebo lobulárnej hyperplázie. 

2.  Vek viac ako 60 rokov. 

3.  Ženy vo veku 35-59 rokov s vysokým celoživotným rizikom rakoviny prsníka. 
Preliminárne údaje naznačujú benefit tamoxifenu aj u pacientok s anamnézou karcinómu 
prsníka a mutáciou génov BRCA1 a BRCA2 (znížený výskyt tumoru v kontralaterálnom 
orgáne). 

Výber lieku pre chemoprevenciu 

1.  SERM uprednostníme pred AI u väčšiny postmenopauzálnych žien. 

 a)  Tamoxifen pred Raloxifenom odporučíme pacientkam, pre ktoré je dôležitejšie znížiť  
    riziko rakoviny ako minimalizácia nežiaducich účinkov terapie. 
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 b) Raloxifen predstavuje vhodnú alternatívu u tých žien, ktoré sa obávajú rizika       
             karcinómu endometria alebo tromboembolickej udalosti. 

 c)   AI sú alternatívou primárnej prevencie u tých pacientok, ktoré sa obávajú rizík,       
      spojených s podávaním SERM. 

2. Premenopauzálnym ženám odporučíme tamoxifen v situácii, kedy absentujú údaje       
  o účinnosti Raloxifenu v tejto populácii. 
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5  DUKTÁLNY KARCINÓM IN SITU 

 Duktálny karcinóm in situ (DCIS) predstavuje heterogénnu skupinu neoplastických lézii 
postihujúcich prsníkové dukty a lobuly. Cieľom liečby DCIS, ktorá v súčasnosti zahŕňa 
chirurgiu, radiačnú terapiu a adjuvantnú hormonálnu terapiu, je prevencia vzniku invazívneho 
karcinómu prsníka. 

Epidemiológia 

 Incidencia DCIS v ostatných rokoch významne stúpla. Kým v 70 rokoch bol výskyt DCIS 
5,8 prípadov/100 000 žien, v roku 2004 bol už 33 prípadov /100 000 žien. Tento vzostup 
diagnostikovaných prípadov nepredstavuje skutočný vzostup výskytu, ale iba vyššiu 
záchytnosť. Vyššiu záchytnosť spôsobilo zavedenie mamografických vyšetrení do klinickej 
prace. 90% všetkých DCIS sa detekuje výlučne na základe zobrazovacích vyšetrení. 

 Riziko vzniku DCIS narastá s vekom. DCIS je zriedkavé u žien mladších ako 30 rokov, 
incidencia DCIS stúpa s vekom od 0,6 na 1000 skríningových vyšetrení medzi 40-49 rokom, 
po 1,3 na 1 000 skrínovaných vyšetrení u žien medzi 70 a 84 rokom. Medzi ženami 
s diagnózou DCIS riziko úmrtia na karcinóm prsníka zostáva nízke a to približne 1,9% 
v priebehu 10 rokov (1). 

Rizikové faktory vzniku DCIS 

 Rizikové faktory pre DCIS sú rovnaké ako pre invazívny karcinóm. Zahŕňajú rodinnú 
anamnézu karcinómu prsníka, zvýšenú denzitu prsníka, obezitu, nuliparitu alebo neskorý vek 
prvého narodenia dieťaťa. DCIS je častý aj v prípade hereditárneho syndrómu karcinómu 
prsníka a ovária spôsobeného mutáciou BRCA génov. Podobne ako invazívny karcinóm 
prsníka, DCIS sa vyskytuje v mladšom veku u žien s hereditárnou mutáciou BRCA 1. Vzťah 
medzi DCIS a hormonálnou substitučnou liečbou je nejasný, väčšina štúdii nepodporuje 
takúto asociáciu (2). 

Prirodzený priebeh ochorenia 

 Prirodzený priebeh DCIS nie je dostatočne popísaný. Na základe dostupných údajov sa 
dajú skonštatovať iba niektoré fakty o priebehu DCIS. 

 Pacientky s DCIS majú excelentnú prognózu, ak sú liečené mastektómiou alebo prsník 
zachovávajúcou operáciou. Približne u polovice lokoregionálnych recidív ide o invazívny 
karcinóm nezávisle na tom, ako boli liečené. Prakticky všetky ženy s neinvazívnou 
rekurenciou neinvazívneho karcinómu (DCIS) a väčšina žien s rekurenciou invazívneho 
karcinómu dlhodobo prežíva vďaka následnej liečbe . 

 Ako príklad vyššie uvedených tvrdení možno uviesť súbor 1003 pacientok s unilaterálnym 
mamograficky detegovaným DCIS, ktoré podstúpili prsník zachovávajúcu operáciu 
s následnou radiáciou v 10 inštitúciách v severnej Amerike a v Európe. Pri mediáne 
sledovania 8,5 roka, 15 ročné celkové prežívanie, karcinóm špecifické prežívanie, ako 
i prežívanie bez distálnych metastáz bolo 89, 98 a 97%. Vyskytlo sa 100 lokálnych rekurencií 
(10%) v liečenom prsníku. Pri 15 ročnom sledovaní, riziko lokálnej rekurencie predstavovalo 
19% (3). 
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 Hlavným cieľom výskumu v súčasnosti je rozlíšiť od seba pacientky s nízkym rizikom 
rekurencie od pacientok s vysokým rizikom rekurencie alebo rizikom rekurencie invazívneho 
karcinómu. Presné rozpoznanie rizika rekurencie by umožnilo ušetriť nízkorizikové pacientky 
neprimeranej liečby. Hlavným cieľom liečby DCIS je prevencia vzniku invazívneho 
karcinómu prsníka. 

Chemoprevencia DCIS 

 Lieky (hlavne tamoxifen), ktoré sa ukázali byť efektívne v prevencii invazívneho 
karcinómu prsníka , sa ukazujú byť efektívne aj v prevencii DCIS. 

Diagnóza a predliečebné vyšetrenia 

Mamografia 

 U 90% žien je DCIS diagnostikované na základe mikrokalcifikácii pri mamografii, menej 
častý nález zahŕňa hmatnú masu alebo zmeny mäkkého tkaniva prsníka. Aj keď časť 
mikrokalcifikácii je typická a má prakticky diagnostickú hodnotu pre DCIS ( napríklad 
pleomorfné klastre mikrokalcifikácii s lineárnym alebo segmentálnym usporiadaním, ktoré 
reflektujú ich prítomnosť v duktoch), u väčšiny pacientok obraz mikrokalcifikácii nie 
jednoznačný pre DCIS. 

 Mamografia často podcení veľkosť DCIS a počet tumoróznych ložísk v prípade 
multifokálnej choroby. Podcenenie býva tým väčšie, čím je väčšia lézia. 

 High grade lézie majú tendenciu vytvárať kontinuálne lézie, kým low grade a intermediate 
grade lézie sú často multifokálne s medzerami až do 1cm (4,5) 

Magnetická rezonancia 

 Magnetická rezonancia (MRI) má vyššiu senzitivitu, ale nižšiu špecificitu pri zobrazovaní 
karcinómu prsníka. Jej optimálne použitie pri diagnostike DCIS je nejasné. 

 MRI dokáže zdetekovať mamograficky skryté fokusy DCIS, ale na druhej strane nemusí 
zase identifikovať malé mamograficky viditeľné lézie. Taktiež veľkosť nálezu zisteného MRI 
len čiastočne koreluje s veľkosťou lézie zistenej patologickým vyšetrením. Podobne ako 
mamografia, MRI často podcení veľkosť DCIS lézie a toto podcenenie môže byť až do 25%. 
MRI nie je lepšia v odlíšení DCIS od benignych a atypicky proliferatívnych lézii v porovnaní 
s mamografiou. 

 V súčasnosti sa môže MRI použiť na posúdenie veľkosti DCIS, na identifikáciu 
multicentrickej choroby alebo na identifikáciu synchrónnej choroby v kontralaterálnom 
prsníku. MRI nepatrí medzi vyšetrenia štandardne používané v diagnostike DCIS (6,7) 

Biopsia 

 Pri diferenciálnej diagnostike mikrokalcifikátov sa uplatňuje stereotaktická perkutánna 
core biopsia (menej často biopsia pod ultrazvukovou kontrolou). Tenkoihlová aspirácia je 
menej vhodná, pretože nie je schopná odlíšiť invazívny karcinóm od in situ choroby. 

 Histologické vyšetrenie pri core biopsii často podhodnotí nález v prsníku. Približne 50% 
lézií hodnotených ako duktálna hyperplázia pri iniciálnej core biopsii je pri excízii 
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prehodnotená na DCIS alebo invazívny karcinóm a približne 20% lézii iniciálne 
označovaných ako DCIS je následne prehodnotených na invazívny karcinóm. 

 Nie všetky pacientky s mikrokalcifikáciami sú ideálni kandidáti pre stereotaktickú core 
biopsiu. Vykonanie biopsie môže byť obtiažné u pacientok s veľkým prsníkom, podkožnými 
abnormalitami alebo lokalizáciou lézie pri hrudnej stene. V prípade, že sa stereotaktická 
biopsia nedá vykonať, je potrebná otvorená biopsia (8-10). 

Histológia a staging 

 Pre pacientky s DCIS je kompletné histologické vyšetrenie odstráneného tkaniva 
nevyhnutné. Cieľom je vylúčiť drobné fokusy invazívneho karcinómu, určiť veľkosť a rozsah 
DCIS, vyšetriť multifokálnu distribúciu a zhodnotiť vzdialenosť resekčných okrajov. 
Konsenzus konferencia doporučuje, že patologický nález by mal zahŕňať: 

• nukleárny grading 
• veľkosť lézie 
• veľkosť okrajov 
• charakter okrajov, teda či sú tieto okraje voľné alebo extenzívne postihnuté. 

 Chirurg by mal označiť orientáciu lézie na identifikáciu špecifických okrajov, tak aby bolo 
v prípade potreby excízie možné určiť, ktorú časť je potrebné reexcidovať. Väčšina inštitúcii 
vyšetruje DCIS na prítomnosť estrogénových a progesteronových receptorov, pretože tento 
výsledok ovplyvňuje následnú systémovú liečbu. Úloha HER2 expresie u DCIS nie je 
jednoznačne definovaná, avšak v súčasnosti všeobecný konsenzus neodporúča rutinné 
testovanie DCIS na HER2 expresiu. 

 Mikroinvazívny karcinóm. Jeden z dôležitých cieľov histologického vyšetrenia pri DCIS 
je identifikácia malých fokusov stromálnej invázie nazývaných tiež mikroinvázie alebo 
mikroinvazívne ochorenie, keďže prítomnosť mikroinvázie mení aj manažment pacientov. 

Riziko hereditárneho karcinómu prsníka 

 Riziko hereditárneho karcinómu prsníka by sa malo posudzovať u pacientok s DCIS 
rovnako ako u pacientok s invazívnym karcinómom. Ak je riziko hereditárneho karcinómu 
vysoké, je potrebné odoslať pacientky na genetické vyšetrenie. 

Prognóza 

 Prognóza žien s DCIS je veľmi dobrá. Lokálna rekurencia v čase 10 rokov je približne 1% 
u pacientok po mastektómii, 20% u pacientok po samostatnej prsník zachovávajúcej operácii 
a asi 10% u pacientok po prsník zachovávajúcej operácii s rádioterapiou. Retrospektívne aj 
prospektívne analýzy ukazujú, že dlhodobé prežívanie je rovnaké bez ohľadu na primárnu 
liečbu. Riziko mortality pre DCIS je nízke, dáta od SEER zahŕňajúce takmer 9000 prípadov 
DCIS ukazujú, že prežívanie žien 67 rokov a starších je podobné ako u žien, ktoré nemali 
diagnostikovaný karcinóm prsníka. Ženy 67 ročné a staršie častejšie zomierajú na 
kardiovaskulárne ochorenia ako na karcinóm prsníka (11). 

 Retrospektívne analýzy ukazujú, že približne polovica lokálnych rekurencii je invazívny 
karcinóm prsníka. Prognóza žien s recidívou invazívneho karcinómu prsníka je horšia ako 
žien s recidívou neinvazívneho karcinómu. Hlavným cieľom klinického i laboratórneho 
výskumu v súčasnosti je identifikovať pacientky s vysokým rizikom rekurencie resp. rizikom 
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rekurencie invazívneho karcinómu. Presné rozpoznanie rizika rekurencie by umožnilo ušetriť 
nízkorizikové pacientky neprimeranej liečby. Hlavným cieľom liečby DCIS je prevencia 
vzniku invazívneho karcinómu prsníka. 

Prognostické faktory 

 Viaceré klinické, patologické a biologické sa skúmali s cieľom identifikovať DCIS lézie 
spojené s vyšším rizikom lokálnej rekurencie. Doposiaľ identikované faktory, ktoré môžu 
predikovať zvýšené riziko rekurencie, sú vek, nukleárny grading, prítomnosť komedo 
nekrózy, veľkosť tumoru a šírku okrajov. 

 Jedným z najdôležitejších prognostických faktorov je histologický podtyp a grading. High 
grade lézie predovšetkým s komedo subtypom častejšie recidivujú oproti low grade léziám. 
Invazívny karcinóm, ktorý vznikne po liečbe high grade DCIS je väčšinou zle diferencovaný 
a má horšiu prognózu. Ďalším dôležitým faktorom je šírka voľných okrajov po chirurgickom 
odstránení DCIS po prsník zachovávajúcej operácii. Šírka voľných okrajov je vlastne 
vzdialenosť medzi DCIS a najbližším okrajom resekčného preparátu. Drvivá väčšina 
lokálnych rekurencii sa nachádza v blízkosti primárneho tumoru a veľmi zriedkavo 
v odlišnom kvadrante. Dostatočne široké negatívne okraje (viac ako 10mm) podstatne znižujú 
pravdepodobnosť recidívy, bez ohľadu na histologický podtyp (12-14). 

 Existuje viacero prognostických indexov, ktoré sa snažia presnejšie určiť riziko recidívy 
DCIS zohľadnením viacerých prognostických faktorov. Jedným z nich je tzv. Van Nuis 
Prognostic Index (VNPI), ktorý kombinuje 4 signifikantné prediktory lokálnej rekurencie: 

• veľkosť tumoru 
• šírku okrajov 
• patologickú klasifikáciu 
• vek pacienta. 

 Pre každý prediktívny faktor stanovuje skóre od 1-3 a definitívny VNPI skóre (15) sa 
stanovuje ako súčet skóre jednotlivých prediktívnych faktorov (viď tabuľka č.1). 

 Tab. 2  Van Nuis Prognostic Index (VNPI) 

 V niektorých štúdiách VNPI veľmi dobre odrážal prognózu ochorenia a bol užitočný pri 
výbere lokálnej liečby (viď nižšie), v iných sa dosiahli rozporuplné výsledky. Napriek 

Skóre 
Veľkosť 

lézie Šírka okrajov Patologická klasifikácia Vek pacienta 

1 ≤15mm ≥10 mm non high grade DCIS 
bez komedo nekrózy 

>60 

2 16-40 mm 1-9mm non high grade DCIS 
s komedo nekrózou 

40-60 

3 ≥41 mm <1mm 
high grade DCIS 

„s“ alebo „bez“ komedo 
nekrózy 

<40 
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nepresvedčivým výsledkom niektorých štúdií, VNPI index je najčastejšie používaný 
prediktívny systém pri DCIS (16). 

 Klinický význam VNPI skóre sa overoval v súbore 949 pacientok liečených prsník 
zachovávajúcou liečbou. Pacientky s VNPI od 4-6 mali 12 ročnú lokálnu rekurenciu do 5,5% 
po excízii samotnej a 2,5% po excízii a následnej rádioterapii. 

 Ďalšie štúdie, ktorých cieľom bolo validizovať tento test, priniesli rozporuplné výsledky. 
Všetky však ukázali silnú prediktívnu hodnotu šírky excízie (16). 

Zhrnutie 

• Duktálny karcinóm in situ prsníka predstavuje heterogénnu skupinu neoplastických 
lézii, ktoré sú viazané na prsníkové dukty a lobuly. 

• Diagnóza DCIS sa zvyšuje dramaticky s používaním mamografického skríningu. 
Väčšina prípadov DCIS je zistená len na základe zobrazovacích vyšetrení. 

• Riziko DCIS sa zvyšuje s vekom, je zriedkavé u žien mladších ako 30 rokov. Riziko 
mortality na karcinóm u žien s DCIS je nízke a predstavuje asi 1,9% v priebehu 10 
rokov. 

• Perkutánna core biopsia pod stereotaktickou alebo ultrazvukovovou kontrolou je 
preferovanou metódou na diagnostické doriešenie mamograficky identifikovaných 
mikrokalcifikácii, tenkoihlová aspirácia nie je adekvátna pre diagnózu DCIS , 
pretože nie je schopná odlíšiť invazívny karcinóm a in situ ochorenie. 

• Sentinelová biopsia nie je indikovaná pri liečbe DCIS, ak nie je plánovaná 
mastektómia. Axilárne lymfatické uzliny sú zriedkavo postihnuté a to ani pri 
extenzívnej multifokálnej high grade chorobe. Indikáciu sentinelovej biopsie je 
potrebné zvážiť u pacientok, ktoré podstúpia mastektómiu, keďže skrytý invazívny 
karcinóm môže byť identifikovaný až pri definitívnom histologickom vyšetrení, 
kedy sentinelovú biopsiu už nie je možné vykonať. 

• Viaceré klinické patologické a biologické faktory sa testovali za účelom identifikácie 
DCIS lézii so zvýšeným rizikom lokálnej rekurencie a ktoré by mohli byť využiteľné 
pri rozhodovaní o liečbe. 

Lokálna liečba 

 V lokálnej liečbe sa uplatňuje operačná liečba: mastektómia alebo prsník zachovávajúca 
operácia s prípadnou rádioterapiou. Mastektómia je spojená s excelentným dlhodobým 
prežívaním a s lokálnou rekurenciou menej ako 1%, ale predstavuje príliš agresívnu liečbu pre 
mnohé ženy. Na druhej strane prsník zachovávajúca operácia je spojená s menšou morbiditou, 
ale s vyšším rizikom lokálnej rekurencie. 

Mastektómia 

 Mastektómia je kuratívna pre viac ako 98% pacientok s DCIS. Rekurencia ochorenia po 
mastektómii je zriedkavá a pohybuje sa od 1 až 2%. Rekurencia po mastektómii je väčšinou 
dôsledkom nerozpoznaného invazívneho karcinómu alebo nedostatočným odstránením 
prsníkového tkaniva. Celkové prežívanie po mastektómii je porovnateľné ako pri prsník 
zachovávajúcej operácii. Ženy po mastektómii pre DCIS sú kandidátkami na plastické 
operácie prsníka. 
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  Ženy s DCIS majú stredne zvýšené riziko vzniku invazívneho karcinómu a DCIS 
v kontralaterálnom prsníku. Preventívna kontralaterálna mastektómia dokáže zabrániť vzniku 
invazívneho karcinómu prsníka v budúcnosti, ale nie jasné, či dokáže ovplyvniť celkové 
prežívanie (17). 

Prsník zachovávajúca operácia 

 Prsník zachovávajúca liečba (breast conserving surgery- BCT) predstavuje širokú excíziu 
tumoru s negatívnymi chirurgickými okrajmi s prípadnou následnou radiáciou na eradikáciu 
reziduálnej choroby. Štúdie, ktoré porovnávali BCT oproti mastektómii ukázali ekvivalentné 
dlhodobé prežívanie, ale vyššie riziko lokálnej rekurencie po BCT. 

Ženy s DCIS sú kandidátkami na BCT, ak spĺňajú nasledovné kritéria: 

• Lézia je limitovaná na jeden kvadrant alebo jednu časť prsníka, pričom môže zahŕňať 
kontinuálne alebo aj mnohopočetné menšie separované lézie. 

• Veľkosť DCIS je iba relatívne kritérium. Dôležitý je pomer medzi veľkosťou prsníka 
a veľkosťou lézie, ktorý rozhoduje o možnosti vykonať operáciu s dobrým kozmeticky 
výsledkom. Dôležitou podmienkou je dosiahnutie histologicky negatívnych okrajov. 

• Multifokálna choroba nie je nevyhnutne kontraindikáciou k prsník zachovávajúcej 
operácii. Kontraindikáciou BCT je extenzívna choroba, pri ktorej nie je možné 
vykonať kompletnú resekciu s dobrým kozmetickým výsledkom. V tomto prípade je 
indikovaná mastektómia. 

 Po BCT je nevyhnutné vykonať mamografiu, ktorá by mala potvrdiť odstránenie všetkých 
suspektných kalcifikácii, predovšetkým ak boli rozsiahle, alebo ak sa nachádzali na okraji 
chirurgickej vzorky, ak boli okraje pozitívne alebo ak šírka okrajov bola malá. Mamografia, 
ktorá ukáže reziduálne podozrivé kalcifikácie, je indikáciou na ďalšiu resekciu (18). 

 Niektoré práce naznačujú o niečo lepšiu prognózu pacientov s invazívnym duktálnym 
karcinómom so súčasne prítomným DCIS (IDC-DCIS) oproti invazívnemu karcinómu 
samotnému (19). Pozitívne resekčné okraje obsahujúce u IDC-DCIS, ktoré obsahujú 
neinvazívnu zložku (teda DCIS) sú indikáciou na re-excíziu (20). 

Sentinelová biopsia 

 Nie je indikovaná u väčšiny pacientok s DCIS. Axilárna disekcia lymfatických uzlín nie je 
väčšinou potrebná, lebo DCIS zriedkavo postihuje axilárne uzliny. Postihnutie axilárnych 
lymfatických uzlín je prítomné u menej ako 5% pacientok s potvrdenou diagnózou DCIS. 
Identifikácia izolovaných nádorových buniek v sentinelovej biopsii nemení klasifikáciu podľa 
TNM. 

 Častejšie sa vyskytuje postihnutie lymfatických uzlín len pri extenzívnej multifokálnej 
high grade chorobe, ktorá vyžaduje mastektómiu. Sentinelová biopsia by sa preto mala zvážiť 
u pacientok, u ktorých plánujeme vykonať mastektómiu. Ďalším argumentom, prečo vykonať 
sentinelovú biopsiu u tejto skupiny pacientok je, že 10-20% pacientok, ktoré vyžaduje 
mastektómiu, má skrytú invazívnu komponentu. Ak sa sentinelová biopsia nevykoná v čase 
mastektómie, neskôr – po zistení invazívnej zložky – ju už nie je možné vykonať a pacientky 
musia podstúpiť exenteráciu axily. 
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Radiačná terapia 

 Radiačná terapia po širokej excízii redukuje riziko lokálnej rekurencie invazívneho aj non- 
invazívneho karcinómu. Štyri randomizované štúdie ukázali, že adjuvantná rádioterapia 
signifikantne redukuje riziko lokálnej rekurencie o 50% v porovnaní s excíziou samotnou. Na 
druhej strany liečba všetkých žien, ktoré podstúpia širokú excíziu pre DCIS s adjuvantnou 
rádioterapiou, môže viesť k nadliečeniu v mnohých prípadoch. V mnohých prípadoch DCIS 
nepríde k recidíve ani po samotnej BCT a rádioterapia je pre nich zbytočná. Identifikácia 
pacientok, ktoré z rádioterapie neprofitujú, je jedným z najväčších problémov manažmentu 
DCIS (21-26). 

 Benefit adjuvantnej radiácie skúmali 4 veľké štúdie, ktoré posudzovali význam 
rádioterapie po chirurgickej excízii pre DCIS. Jednou z nich bola štúdia NSABP B-17, ďalej 
EORTC štúdia 10853, štúdia UK CCR a na koniec to bola švédska štúdia SweDCIS. Veľkosť 
štúdii sa pohybovala medzi 800-1700 pacientok. Všetky 4 štúdie zistili redukciu tak 
invazívnej ako aj non-invazívnej rekurencie po rádioterapii. Metaanalýza všetkých 4 štúdii 
zistila signifikantnú redukciu rizika pre recidívy v ipsilaterálnom prsníku v prospech 
rádioterapie v porovnaní s excíziou samotnou (Hazard ratio = 0,49, 95% CI 0,41-0,58). Deväť 
žien vyžadovalo liečbu rádioterapiou na prevenciu jednej ipsilaterálnej rekurencie (27). 

 Dlhodobé výsledky boli publikované iba zo štúdie NSABP B-17. Po 15 rokoch riziko 
ipsilaterálnej invazívnej rekurencie bolo signifikantne nižšie po adjuvantnej rádioterapii 
v porovnaní s excíziou samotnou (8,9% verzus 19,4%). Celkové prežívanie bolo podobné 
v oboch skupinách 83% verzus 84%. Kumulatívna mortalita po 15 rokoch sa nelíšila 
signifikantne medzi chirurgiou samotnou a chirurgiou s rádioterapiou. Tak isto neboli 
rozdiely v mortalite na karcinóm prsníka. Avšak ženy, ktoré mali invazívnu rekurenciu mali 
signifikantne vyššie riziko úmrtia na karcinóm prsníka oproti ženám ktoré nemali invazívnu 
lokálnu rekurenciu. Kumulatívna pravdepodobnosť smrti na karcinóm prsníka bola 7,3% po 5 
rokoch a 10,4% po 10 rokoch. Možno teda povedať že benefit rádioterapie na zlepšenie 
lokálnej kontroly sa prejavuje aj v prevencii potenciálne fatálneho invazívneho karcinómu 
prsníka (28). 

Vynechanie rádioterapie 

 Výsledky klinických štúdií popísaných vyššie sú silným argumentom preto, aby sa 
rádioterapia podávala všetkým ženám, ktoré podstúpia širokú excíziu pre DCIS. Existujú však 
aj argumenty proti takémuto záveru. Vznikli určité pochybnosti o optimálnosti patologického 
vyhodnotenia resekovaných lézii a kompletnosti vykonanej excízie, čo mohlo viesť 
k nadhodnoteniu benefitu rádioterapie po lokálnej excízii. Rádioterapia je drahá, časovo 
náročná a môže byť spojená s výraznými vedľajšími účinkami. Preto by bolo veľmi vhodné 
odlíšiť podskupiny pacientov s DCIS, pre ktoré je rádioterapia potrebná od tých, pre ktorých 
rádioterapia predstavuje len malý prospech. Dáta z vyššie uvedených štúdií toto zatiaľ 
neumožňujú. 

 Viaceré retrospektívne i prospektívne štúdie ukazujú, že riziko recidívy sa dá odhadnúť na 
základe šírky negatívnych okrajov, na gradingu a veľkosti DCIS. Výsledky jednotlivých 
štúdii však nie sú zhodné. Vo viacerých retrospektívnych pozorovaniach sa ukázalo, že 
recidíva u pacientok s negatívnym resekčným okrajom širším ako 10 mm je menšia 10%. 
V prospektívnej štúdii skupiny ECOG sa potvrdil prognostický význam gradingu. Pacientky 
s nízkym a stredným gradingom (lézie menšie ako 2,5cm) mali 5 ročnú lokálnu recidívu 
v 6,7% a pacientky s vysokým gradingom (lézie menšie ako 1cm) v 15,3%. Šírka negatívnych 
okrajov u pacientok s nízkym a stredným gradingom nemala prognostickú hodnotu (29). 
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 V retrospektívnej štúdii sa hodnotila použiteľnosť Van Nuis Prognostic Indexu (VNPI) pri 
rozhodovaní o lokálnej liečbe. 12-ročné prežívanie bez recidívy bolo rovnaké u pacientok 
s VNPI skóre 4-6 nezávisle na tom, či podstúpili rádioterapiu alebo nie. U pacientok s VNPI 
skóre 7-9 pridanie rádioterapie prinieslo benefit 15% pacientok v porovnaní so samotnou 
chirurgickou liečbou a pacientky s VNPI skóre 10-12 mali síce benefit z rádioterapie, ale 
počet lokálnych recidív bol príliš vysoký aj po rádioterapii. 50% pacientok zrecidivovalo do 5 
rokov. Na základe tejto analýzy, pre pacientky s VNPI skóre 4-6 by mala byť dostatočnou 
liečbou prsník zachovávajúca operácia, pre pacientky s VNPI skóre 7-9 by bolo vhodné 
použiť postoperačnú rádioterapiu a pacientky s VNPI skóre 10-12 by mali byť kandidátky na 
mastektómiu (15). Nanešťastie, nie vo všetkých ďalších štúdiách, ktoré chceli prospektívne 
validizovať VNPI, sa potvrdili výsledky vyššie uvedenej analýzy. VNPI nie je preto 
všeobecne akceptovaný pri rozhodovaní o lokálnej liečbe DCIS (16). 

 Súhrnne možno povedať, že napriek extenzívnemu výskumu neexistujú jednoznačné 
klinicko-patologické charakteristiky DCIS, ktoré by dostatočne presne vedeli predikovať 
nízke riziko lokálnej rekurencie a jednoznačne vyselektovať pacientky, ktoré neprofitujú 
z adjuvantnej rádioterapie. Rádioterapiu možno vynechať u pacientok s veľmi malým 
ložiskom DCIS, ktorý ma nízky grading a negatívne okraje aspoň 10mm. Žiadna prospektívna 
randomizovaná štúdia však tento postup zatiaľ nepodporuje. 

Systémová liečba 

 Dobré výsledky, ktoré prinieslo podávanie tamoxifenu v chemoprevencii karcinómu 
prsníka, boli dôvodom, že sa začalo testovať adjuvantné podávanie tamoxifenu aj pri DCIS. 
Cieľom malo byť zníženie rizika invazívneho karcinómu prsníka. Význam adjuvantného 
podávania tamoxifenu u DCIS sa testoval v dvoch randomizovaných štúdiách (24, 28) . Ich 
spoločné vyhodnotenie potvrdilo, že podanie tamoxifenu po chirurgii a rádioterapii 
signifikantne redukuje riziko invazívneho karcinómu v ipsilaterálnom prsníku a DCIS 
v kontralaterálnem prsníku (30). Tento prospech je nezávislý od veku pacientky. Tamoxifen 
neredukuje celkovú mortalitu ani mortalitu na karcinóm prsníka. Neskoršia analýza potvrdila 
predpoklad, že tamoxifen prináša úžitok iba pacientkam, ktorých DICS mal pozitívne 
hormonálne receptory. U pacientok s ER pozitívnymi DCIS podanie tamoxifenu bolo spojené 
so 40% znížením rekurencie invazívneho karcinómu v porovnaní s placebom. Pacientkam 
s negatívnymi hormonálnymi receptormi pridanie tamoxifenu neprinieslo žiaden úžitok. 
Rovnaký alebo podobný efekt ako tamoxifen prináša pacientkam s DCIS aj exemestan. 

 Uvedené výsledky poukazujú na to, že použitie adjuvantnej liečby tamoxifenom, môže byť 
užitočné pre niektoré ženy s DCIS s pozitívnymi hormonálnymi receptormi. Adjuvantná 
liečba tamoxifenom neovplyvňuje prežívanie pacientok ale iba výskyt lokálnej recidívy 
a preto jej podanie nie je indikované po mastektómii. Podanie tamoxifenu nenahrádza podanie 
rádioterapie po prsník zachovávajúcej operácii. U žien, ktoré absolvovali prsník 
zachovávajúcu operáciu a rádioterapiu pre hormonálne pozitívny DCIS, je treba zvážiť 
veľkosť rizika recidívy a toxicitu dlhodobého podávania hormonálnej liečby. V prípade 
vyššieho rizika recidívy a ochoty ženy, znášať toxicitu tamoxifenu prípadne exemestanu, je 
indikované podať adjuvantnú hormonálnu liečbu. 

Liečba rekurencie 

 Liečba rekurencie závisí od rozsahu a lokalizácie, od histologického typu rekurencie a od 
predchádzajúcej liečby. 
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•  Pacientky liečené iniciálne mastektómiou zvyčajne vyžadujú reexcíziu, ak je možná, 
následnú rádioterapiu na hrudnú stenu. 

•  Pacientky s rekurenciou v iradiovanom prsníku môžu podstúpiť mastektómiu. 
•  Pacientky iniciálne liečené iba širokou excízou, ktoré majú izolovanú lokálnu 

rekurenciu alebo nové ložisko, môžu podstúpiť opätovnú excízia s následnou 
rádioterapiou, ak v prsníku zostalo dostatočné množstvo tkaniva na dosiahnutie 
akceptabilného kozmetického efektu. 

 Manažment axily ako aj adjuvantná systémová liečba pri recidíve DCIS formou 
invazívneho karcinómu sa riadi rovnakými pravidlami ako pri primárnom invazívnom 
karcinóme prsníka. 

Sledovanie pacientok po liečbe 

 Observácia pacientok po liečbe DCIS sa riadi rovnakými pravidlami ako observácia 
pacientok po liečbe primárneho invazívneho karcinómu prsníka. 

Zhrnutie 

• DCIS je heterogénna skupina chorôb, cieľom liečby DCIS je prevencia vzniku 
invazívneho karcinómu 

• Terapeutické možnosti zahŕňajú chirurgiu, radiáciu a adjuvantnú endokrinnú liečbu. 
• Jednoduchá mastektómia dosahuje excelentné liečebné výsledky s rizikom rekurencie 

okolo 1%. Prsník zachovávajúca operácia zahŕňa širokú excíziu s následnou 
rádioterapiou s porovnateľným prežívaním oproti mastektómiou, avšak za cenu 
vyššieho rizika lokálnej rekurencie  

• Pacientky s léziou limitovanou na jeden kvadrant sú kandidáti na prsník 
zachovávajúcu operáciu. Cieľom širokej excízie je kompletné odstránenie ložiska 
DCIS. Dôkaz kompletného odstránenia ložiska poskytuje histologický nález 
negatívnych resekčných okrajov a negatívny nález na mamografii vykonanej po 
operácii. V prípade pozitivity resekčných okrajov je potrebné vykonať reexcíziu. 

• Pacientkam, ktoré sú kandidátky na prsník zachovávajúcu operáciu, by mala byť 
podaná adjuvantná rádioterapia. Od adjuvantnej rádioterapie sa môže ustúpiť iba pri 
malých ložiskách DCIS, s nízkym gradingom a minimálne 10mm veľkými negatívnymi 
resekčnými okrajmi. 

• Pre pacientky s DCIS ktoré podstúpili prsník zachovávajúcu operáciu nemá význam 
robiť chirurgické vyšetrenie axily s výnimkou DCIS s mikroinváziou alebo s výnimkou 
pacientok s extenzívnym DCIS, pri ktorom je potrebná mastektómia. 

• Pre väčšinu pacientok s hormonálne pozitívnym DCIS, ktoré boli liečené prsník 
zachovávajúcou operáciou a rádioterapiou, má význam podanie tamoxifenu. Toto 
rozhodnutie musí byť však individualizované a musí brať do úvahy riziko rekurencie, 
vedľajšie účinky tamoxifenu a jeho potenciálny benefit. 
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6  LOBULÁRNY KARCINÓM IN SITU 

 Lobulárny karcinóm in situ (LCIS) je neinvazívna lézia, ktorá vychádza z lobulov a 
terminálnych duktov prsníka. Prakticky vždy predstavuje náhodný nález, ktorý je zistený pri 
prsníkovej biopsii realizovanej pre rôzne príčiny. LCIS nie je zistiteľný klinicky, 
mamograficky alebo makroskopicky, nepredstavuje prekurzorovú léziu pre invazívny 
karcinóm prsníka. Význam LCIS spočíva v tom, že je ukazovateľom rizika pre bilaterálny 
invazívny karcinóm a to tak duktálny ako aj lobulárny. 

 Pojem lobulárna neoplázia predstavuje spektrum proliferatívnych zmien v prsníkovom 
lobule, ktoré zahŕňajú atypickú lobulárnu hyperpláziu a LCIS. Aj keď obidve lézie sú spojené 
so zvýšeným rizikom invazívneho karcinómu prsníka, riziko pri LCIS je oveľa väčšie ako pri 
atypickej lobulárnej hyperplázii (ALH). Vzhľadom na rozdiel a odlišnú liečbu, väčšina 
expertov stále rozlišuje tieto dve klinické entity. 

Epidemiológia a rizikové faktory 

 Podľa nálezov z autopsie je LCIS pomerne zriedkavý. Skutočná incidencia LCIS v 
celkovej populácii zostáva nejasná, pretože LCIS nemá klinické alebo mamografické známky. 
Diagnóza sa opiera iba o histologické vyšetrenie. Rozdiely v diagnostických kritériách 
a rozdielne množstvo prsníkového tkaniva v bioptických vzorkách ako i rozdiely v populácii 
pacientok, u ktorých sa biopsia vykonala, sú zodpovedné za značné rozdiely v incidencii 
udávanej v jednotlivých publikáciách. 

 Príkladom môže byť hlásenie, ktoré zahŕňalo 5000 pacientok, ktoré podstúpili biopsiu 
prsníka medzi rokmi 1930-1972. 3,6% z benígnych lézii predstavoval LCIS, avšak časť lézii 
z toho predstavovala v skutočnosti ALH. V neskoršom hlásení, ktoré používalo striktnejšie 
diagnostické kritéria, bol LCIS pozorovaný len v 0,5%, v inak benígnych biopsiách prsníkov. 

 Priemerný vek pacientky v čase diagnózy je 44-46 rokov a 80-90% prípadov sa vyskytuje 
u predmenopauzálnych žien. Zvýšený záchyt LCIS u predmenpauzálnych žien vo veku 44-46 
rokov môže súvisieť so zvýšenou frekvenciou vykonávania biopsii u tejto skupiny pacientok, 
ale nedá sa ani vylúčiť, že LCIS je závislý od hormonálnych faktorov. Hormonálnu závislosť 
LCIS podporuje tiež fakt, že bunky LCIS majú vyšší stupeň pozitivity pre estrogénové 
receptory v porovnaní s bunkami invazívneho duktálneho karcinómu (1,2). 

 V posledných dvoch desaťročiach stúpa incidencia LCIS aj u postmenopauzálnych žien. 
Incidencia LCIS je približne 10x vyššia u bielych žien v porovnaní s černoškami. 

 Rizikové faktory pre LCIS sú podobné ako pre invazívny karcinóm prsníka. Špecifickým 
rizikovým faktorom pre lobulárny invazívny aj in situ karcinóm je mutácia génu pre E-
kadherin. Mutáciou génu pre E-kadherin je spojená aj s hereditárnym difúznym karcinómom 
žalúdka. Spoločným menovateľom medzi hereditárnym karcinómom žalúdka a lobulárnym 
karcinóm prsníka je strata expresie E-kadherinu. 

Prirodzený priebeh 

 Názory na povahu LCIS sa v minulosti menili. Spočiatku sa verilo, že LCIS je malígne 
ochorenie, ktoré vyžaduje radikálny chirurgický zákrok. Tento názor bol spôsobený 
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skutočnosťou, že LCIS sa vyskytoval spolu s invazívnym karcinómom. Neskôr sa názory na 
LCIS zmenili. Dnes sa LCIS považuje za indolentnú léziu s veľmi nízkym, ak vôbec nejakým 
malígnym potenciálom. Nie je preto potrebné jeho radikálne chirurgické odstránenie. LCIS 
však predstavuje významný rizikový faktor pre vznik invazívneho karcinómu prsníka. 
Relatívne riziko vzniku invazívneho karcinómu u žien s LCIS je 7-8x vyššie v porovnaní so 
všeobecnou populáciou. Absolútne riziko vzniku invazívneho karcinómu u žien s LCIS je 
približne 1% za rok (3). 

 Rozdielne klinické chovanie ma pleomorfný variant LCIS (PVLCIS), ktorý sa spoznal iba 
nedávno. Jeho správanie je značne agresívnejšie, riziko prechodu do malignity podstatne 
vyššie a preto aj jeho lokálna liečba je výrazne radikálnejšia, rovnaká ako liečba DCIS.  

 Typickou vlastnosťou LCIS je multicentricita a bilateralita. Multicentrický výskyt sa dá 
dokázať až 60-80% pacientok, u ktorých sa vykonala mastektómia. Nález v kontralaterálnom 
prsníku sa nájde približne u 23-35% pacientok. Dôkaz bilaterality LCIS má však minimálny 
klinický význam, pretože riziko invazívneho karcinómu je bilaterálne bez ohľadu na to, či 
LCIS je prítomný v jednom alebo obidvoch prsníkoch. 

 Väčšina invazívnych karcinómov prsníka, ktoré sa vyvinú u pacientok s LCIS, sú 
invazívne duktálne karcinómy a nie invazívne lobulárne karcinómy. Výskyt invazívnych 
lobulárnych karcinómov v tejto skupine pacientok je však podstatne vyšší ako v bežnej 
populácii alebo u pacientok s DCIS. Invazívny karcinóm vzniká približne v rovnakom 
percente v ipsilaterálnom aj v kontralaterálnom prsníku. Veľmi častý výskyt invazívneho 
karcinómu v kontralaterálnom prsníku je dôvodom, prečo sa LCIS nepovažuje za prekurzor 
malignity ale iba za ukazovateľ rizika vzniku maligného nádoru prsníka (3). 

 Úsilie identifikovať charakteristiky LCIS, ktoré sú asociované s vyšším rizikom 
invazívneho karcinómu prsníka boli neúspešné. V jednej štúdii ženy, ktoré mali LCIS 
a rodinnú históriu karcinómu prsníka, mali vyššie relatívne riziko invazívneho karcinómu 
prsníka oproti ženám s LCIS samotným. Neskoršia analýza ukázala, že rodinná anamnéza 
karcinómu prsníka mala prediktívnu hodnotu iba pre ženy mladšie ako 40 rokov. Ďalšie štúdie 
nezistili žiadnu asociáciu medzi rodinnou anamnézou a rizikom vzniku invazívneho 
karcinómu u žien s LCIS. 

 Približne u 5 % pacientok s invazívnym karcinómom prsníka, sa nájde zároveň aj LCIS. 
Prognostický význam spoločného výskytu LCIS s invazívnym karcinómom je nejasný. 
V niektorých štúdiách bol spojený s vyšším rizikom rekurencie, v iných nie. V každom 
prípade, prítomnosť LCIS nie je kontraindikáciou prsník zachovávajúcej operácie a nie je 
potrebné dosiahnuť negativitu LCIS v resekčných okrajoch, ak resekčné okraje sú negatívne 
v zmysle invazívneho karcinómu. Jedinou výnimkou je pleomorfný LCIS (viď nižšie), ktorý 
sa niekedy ťažko odlíši od invazívneho karcinómu alebo DCIS a jeho lokálna liečba je 
rovnaká ako pri DCIS. 

Pleomorfný LCIS 

 LCIS nepredstavuje prekurzorovú léziu ale marker zvýšeného rizika invazívneho 
karcinómu. Výnimkou môže byť pleomorfný variant LCIS (PLCIS), ktorý bol popísaný iba 
nedávno v roku 1996 (4,5). Je zložený z buniek, ktoré sú charakterizované významnou 
pleomorfiou, sú veľké, s excentricky lokalizovaným jadrom, občas majú vzhľad buniek 
pečatného prsteňa. Tieto lézie sú charakteristické centrálnou nekrózou s kalcifikáciami, čo sú 
znaky, ktoré sa zriedkavo pozorujú u klasického LCIS, ale sú častejšie prítomné u DCIS lézii. 
Histologický obraz PLCIS je veľmi podobný DCIS a často sa dá s ním aj pomýliť. PLCIS má 
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rozdielne klinické chovanie, jeho správanie je značne agresívnejšie, riziko prechodu do 
malignity podstatne vyššie. Mnohí autori sa prikláňajú k názoru, že PLCIS podobne ako DCIS 
predstavuje prekurzor invazívneho karcinómu a preto aj jeho lokálna liečba je výrazne 
radikálnejšia, rovnaká ako liečba DCIS (4,5). 

Liečba LCIS 

 Neistota týkajúca sa významu klasického LCIS vedie k značným kontroverziám 
v optimálnom manažmente LCIS. Medzi možnosti prístupu patrí: 

• observácia 
• chemoprevencia s použitím selektívnych modulátorov estrogénového receptora 
• profylaktická bilaterálna mastektómia. 

 V manažmente LCIS nemá význam radiačná terapia alebo unilaterálna mastektómia. 

Reexcízia 

 Pred posúdením jednotlivých liečebných možností je potrebné vylúčiť prítomnosť 
invazívneho lobulárneho karcinómu alebo duktálneho karcinómu in situ. 

 Ak je LCIS diagnostikovaný z excízie prsníka, ďalší chirurgický zákrok nie je potrebný. 
Avšak ak je LCIS diagnostikovaný z core needle biopsie, doporučuje širšiu excíziu z oblasti 
okolo kovového klipu, ktorý by mal byť umiestnený na miesto cor needle biopsie. Cieľom 
excízie je získať viac tkaniva a tak bezpečnejšie vylúčiť, že sa nejedná o invazívny karcinóm 
alebo DCIS. Histologický nález z core biopsie nie vždy koreluje z histologickým nálezom 
z excízie. Podľa niektorých pozorovaní diagnóza LCIS môže byť zmenená na DCIS alebo 
invazívny karcinóm až u 15-38% prípadov. Široká chirurgická excízia s histologicky 
negatívnymi okrajmi ako napr. lumpektómia nie je potrebná vzhľadom nato, že LCIS je často 
multicentrický a nepovažuje sa za prekurzorovú léziu (6-11). 

 Ak histologické vyšetrenie z excízii nájde ložiská invazívneho karcinómu alebo DCIS, 
v ďalšej liečbe sa postupuje ako pri invazívnom karcinóme alebo pri DCIS . V prípade, že aj 
v širšej excízii sa nájde iba LCIS, pripadajú do úvahy nasledovné možnosti:  

Observácia 

 Prísna observácia je indikovaná u všetkých žien s LCIS, keďže LCIS je spojený so 
zvýšeným rizikom invazívneho karcinómu prsníka. Viacero štúdii poukazuje nato, že 
observácia nepredstavuje inferiórny prístup a nezhoršuje prognózu pacientok v porovnaní 
s aktívnejšími prístupmi. Jednou z týchto štúdií je štúdia NSABP, ktorá zahŕňala 180 
pacientok s LCIS, ktoré boli liečené lokálnou excíziou a následným sledovaním. Pri 12 
ročnom sledovaní sa zistilo 26 ipsilaterálnych a 14 kontralaterálnych nádorov, z čoho 19 bolo 
invazívnych. Len 2 pacientky z tejto kohorty podľahli karcinómu prsníka. Jedna z nich mala 
predchádzajúci invazívny karcinóm prsníka (12). 

 Observácia by mala trvať po celý život pacientky vzhľadom na zvýšené riziko invazívneho 
karcinómu, ktoré pretrváva dlhodobo. NCCN odporúča fyzikálne vyšetrenie každých 6-12 
mesiacov a raz ročne skríningovú mamografiu. Magnetická rezonancia prsníka sa nepovažuje 
za štandardnú súčasť observácie pacientok s LCIS. Senitivita MRI je podstatne vyššia ako 
senzitivita mamografie, ale špecificita MRI je nízka. Nízka špecificita býva príčinou väčšieho 
počtu nepotrebných biopsií a samotná biopsia je rizikovým faktorom pre vznik inavzívneho 
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karcinómu. Použitie MRI v sledovaní pacientok s LCIS môže byť užitočné pri niektorých 
špecifických klinických situáciách hlavne u mladších žien alebo žien s veľmi denzným 
prsníkom, u ktorých mamografia je málo senzitívna. 

Chemoprevencia karcinómu prsníka 

 V ostatných rokoch sa publikovali výsledky viacerých štúdií zameraných na 
chemoprevenciu vzniku karcinómu prsníka u žien so zvýšeným rizikom karcinómu prsníka. 
Zvýšené riziko karcinómu prsníka, ktoré bolo vstupným kritériom do týchto štúdií, sa 
stanovovalo vo všetkých štúdiách podľa viac-menej rovnakých kritérií. Ženy museli byť 
staršie ako 60 rokov, alebo vo veku 35-59 rokov s predpokladaným minimálnym 5-ročným 
rizikom 1,66% podľa Gaila (www.cancer.gov/bcrisktool/) alebo s anamnézou LCIS. Lieky 
používané na prevenciu karcinómu v týchto štúdiách boli selektívne modulátory 
estrogénového receptoru (SERM) ako tamoxifen a raloxifen, alebo inhibítor aromatáz (IA) 
exemestan. 

 Najviac skúseností v chemoprevencii je s tamoxifenom. Metaanalýzy 4 randomizovaných 
dokázala, že tamoxifen prináša všetkým rizikovým ženám 42% relatívnu redukciu rizika 
vzniku invazívneho karcinómu, pričom u žien s LCIS je relatívne zníženie rizika vzniku 
invazívneho karcinómu o niečo vyššie (50%). Preventívne podávanie tamoxifenu však 
neznižuje riziko celkovej mortality ani mortality na karcinóm prsníka a je spojené 
s nezanedbateľnou toxicitou. Najzávažnejšie nežiaduce účinky tamoxifenu sú nádory 
endometria a tromboembolické epizódy. Medzi ďalšie rizikové faktory spojené s podaním 
Tamoxifenu patria návaly tepla, endometriálna hyperplázia a katarakta. Najväčší klinický 
benefit s najmenším množstvom nežiaducich účinkov majú mladé predmenopauzálne ženy, 
ženy po hysterektomii a ženy s vyšším rizikom karcinómu prsníka. 

 Podobné výsledky, aké sa dosiahli s tamoxifenom, sa dosiahli aj s raloxifenom. Raloxifen 
je ďalší SERM, ktorý preukázal redukciu rizika vzniku karcinómu prsníka 
u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom vrátane žien s LCIS. Raloxifen je približne 
rovnako efektívny ako tamoxifen v redukcii incidencie invazívneho karcinómu prsníka, ale 
menej efektívny v prevencii vzniku neinvazívneho karcinómu prsníka. V porovnaní 
s tamoxifenom má rozdielnu toxicitu. Má menšie riziko karcinómu endometria a 
tromboembolických príhod. Má však vyššie riziko muskuloskeletárnych bolestí, dyspareuniu 
a nárast hmotnosti. Raloxifen predstavuje zmysluplnú alternatívu k tamoxifenu pre 
postmenopauzálne ženy, ktoré majú stále intaktný uterus alebo ktoré potrebujú liečbu 
osteoporózy. V súčasnosti nie je dostatok dát riziku teratogenného účinku raloxifenu a preto 
by sa nemal podávať predmenopauzálnym ženám. 

  V roku 2011 boli publikované výsledky dosiahnuté exemstanom v prevencii karcinómu 
prsníka u rizikových žien, vrátane žien s LCIS. Výsledky sú porovnateľné, resp. o niečo lepšie 
ako pri použití SERM-ov. Výsledky tejto štúdie ukázali, že inhibítory aromatázy môžu 
predstavovať ďalšiu terapeutickú možnosť v chemoprevencii karcinómu prsníka u vysoko 
rizikových postmenopauzálnych žien vrátane LCIS. AI nie sú všeobecne preferovaným 
liekom oproti SERM. Riziko život ohrozujúcich nežiaducich účinkov je menšie pri podaní AI 
oproti SERM. Na druhej strane celkové sledovanie preventívneho podávania exemestenu je 
stále krátke a preto nepoznáme dlhodobé účinky inhibítoru aromatázy na stratu kostnej 
denzity alebo kardiovaskulárne riziko. Zo skúseností s dlhodobým podávaním IA 
v adjuvantnej liečbe invazívneho karcinómu prsníka vieme, že je ťažko dosiahnuť, aby 
pacient užíval 5 rokov inhibítor aromatázy, vzhľadom na muskuloskeletárne symptómy. 
Inhibítory aromatázy by mali byť podávané len postmenopauzálnym ženám (12). 
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Profylaktická bilaterálna mastektómia 

 Ďalšou možnosťou manažmentu pacientok s LCIS je profylaktická bilaterálna mastektómia 
s okamžitou rekonštrukciou prsníkov. Unilaterálna mastektómia len postihnutého prsníka, 
nemá význam vzhľadom na riziko karcinómu v kontralaterálnom prsníku. I keď profylaktická 
bilaterálna mastektómia môže predstavovať zmysluplnú voľbu pre ženy s LCIS, väčšina 
expertov sa domnieva, že tento prístup je neprimerane drastický, vzhľadom na relatívne 
mierne riziko spojené s LCIS pri absencie iných rizikových faktorov. Ženy s LCIS majú síce 
signifikantne vyššie riziko vzniku invazívneho karcinómu prsníka v porovnaní s celkovou 
populáciou, ale u väčšiny z nich do konca života nedochádza k rozvoju invazívneho 
karcinómu prsníka. Vzhľadom na nedostatok relevantných dát a významné individuálne 
rozdiely v percepcii rizika, rozhodnutie o použití profylaktickej mastektómie musí byť vysoko 
individualizované (13). 

Pleomorfný subtyp 

 Optimálna liečba PLCIS nie je známa. PLCIS je nová norologická jednotka anie sú známe 
výsledky randomizovaných štúdií zameraných na liečbu PLCIS. Biologické vlastnosti 
a klinický priebeh ochorenia ukazujú, že PLCIS predstavuje agresívnu chorobu, ktorá 
predisponuje k vzniku pleomorfného invazívneho lobulárneho karcinómu (4,5). Klinický 
priebeh PLCIS je omnoho viac podobný DCIS než klasickému LCIS a preto sa v súčasnosti 
odporúča liečiť PLCIS rovnako ako DCIS. Liečba DCIS spočíva v kompletnom odstránení 
celej lézie a v prípade vyššieho rizika recidívy aj v adjuvantnej rádioterapii a hormonálnej 
liečbe tamoxifenom, ak má ochorenie pozitívne estrogénové receptory (viď kapitola Duktálny 
karcinóm in situ). Význam jednotlivých liečebných krokov pri PLCIS nie je známy a preto sa 
doporučuje vykonať všetky liečebné kroky, ak niektorý z nich nie je kontraindikovaný 
v dôsledku komorbidity ale rozhodnutím pacienta. 

Zhrnutie 

• Lobulárny karcinóm in situ je náhodný nález pri biopsii prsníka a nemá klinický alebo 
mamografický korelát. LCIS je indikátorom rizika vzniku invazívneho karcinómu, tak 
lobulárneho ako aj duktálneho. Riziko vzniku invazívneho karcinómu je približne 
rovnaké v ipsilaterálnom i kontralaterálnom prsníku. Riziko vzniku invazívneho 
karcinómu prsníka je 1% za rok a pretrváva do konca života. 

• Ak je diagnóza LCIS stanovená z excízie, pacientka nevyžaduje ďalšiu chirurgickú 
intervenciu. Ak je diagnóza LCIS stanovená z core biopsie, je potrebné vykonať širšiu 
excíziu s cieľom vylúčiť prítomnosť DCIS alebo invazívneho karcinómu. 

• Ďalší manažment pacientky môže spočívať v observácii, v chemoprevencii alebo 
v profylaktickej bilaterálnej mastektómii. Keďže nie je dokázané, že žiaden 
z uvedených postupov ovplyvňuje celkové prežívanie, najvhodnejším postupom sa javí 
byť observácia. Observácia je spojená s najmenšou komorbiditou. 

• Observácia by mala pozostávať z klinického vyšetrenia raz za 3-6 mesiacov 
a mamografie jedenkrát ročne. MRI by sa mohlo uplatniť hlavne u pacientok s nižšou 
senzitivitou na mamografiu (mladšie ženy a ženy s denznými prsníkmi) alebo u žien 
s LCIS a ďalšími rizikovými faktormi pre karcinóm prsníka. 

• Chemoprevencia tamoxifenom (20 mg denne 5 rokov), raloxifenom (60mg denne päť 
rokov) alebo exemestanom (25mg denne 5 rokov) by mohla byť vhodnou liečbou 
hlavne pre pacientky s LCIS a ďalšími rizikovými faktormi (rodinná anamnéza a pod.). 



 46

• Bilaterálna profylaktická mamografia s rekonštrukciou prsníkov sa musí zvažovať 
prísne individuálne u žien s vysokým rizikom vzniku invazívneho karcinómu. 

 Pokiaľ nebudú k dispozícii informácie z klinických štúdií, liečba PLCIS by mala byť 
rovnaká ako liečba DCIS. 
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7  DIAGNOSTIKA KARCINÓMU PRSNÍKA 

Anamnéza 

 Diagnostika karcinómu prsníka začína odobratím anamnézy a fyzikálnym vyšetrením. 
Rakovina prsníka sa môže demonštrovať hmatateľnou rezistenciou, zmenami veľkosti alebo 
vzhľadu prsníka, bolesťou v prsníku, kožnými zmenami, výtokom alebo inverziou bradavky, 
resp. môže ísť o asymptomatický abnormálny nález pri skríningovej MMG (mamografia). 
Okrem ťažkostí pacientok je vždy dôležité zmapovať aj rizikové faktory karcinómu prsníka 
(pozri kapitolu epidemiológia a rizikové faktory). 

Symptomatológia 

 V rámci anamnézy prítomných ťažkostí zisťujeme nasledujúce symptómy a znaky: 

1.  Zmena vzhľadu prsníka (zmenšenie alebo zväčšenie, zmena symetrie). 

2.  Nové alebo perzistujúce kožné zmeny (exkoriácie, exematózne zmeny, ulcerácie, edém). 
Začervenanie a ulcerácie kože okolo bradavky možno vidieť pri Pagetovej chorobe. 
Erytém spojený so zhrubnutím kože alebo edémom je prítomný pri inflamatórnom 
karcinóme. Na odlíšenie malígnych a benígnych kožných zmien je potrebné vykonať 
biopsiu. Diagnostická MMG sa odporúča u žien starších ako 30 rokov. 

3.  Nová inverzia bradavky. Získaná inverzia bradavky môže byť zapríčinená nádorovou 
chorobou. Na vylúčenie karcinómu je indikovaná MMG, eventuálne s ultrasonografiou 
(USG). 

4.  Výtok z bradavky (bilaterálny, unilaterálny), dôležitý je časový údaj, farba, frekvencia 
a spontánnosť výtoku. Výtok z bradavky sprevádza papilárny alebo duktálny karcinóm. 

5.  Bolesť v prsníku, vzťah k menštruačnému cyklu (cyklická, necyklická), lokalizácia v rámci 
prsníka, resp. oboch prsníkov, jej trvanie, zmiernenie alebo zvýraznenie pri niektorých 
aktivitách alebo medikácii. Bolesť v prsníku je bežný a nešpecifický symptóm, avšak 
lokalizovaná bolesť prsníka je jediným príznak prítomným u 15% žien s rakovinou 
prsníka. 

6.  Prítomnosť palpovateľnej rezistencie v prsníku a jej evolúcia, vrátane toho akým 
spôsobom sa prvýkrát zaznamenala (náhodne, „samovyšetrovaním“, fyzikálnym 
vyšetrením, MMG), ako dlho je rezistencia prítomná, či sa veľkostne mení, jej lokalizácia 
v prsníku a zmena veľkosti počas menštruačného cyklus (benígne cysty sa môžu 
predmenštruačne zväčšovať a veľkostne regredovať počas folikulovej fázy). 

Fyzikálne vyšetrenie 

 Pri fyzikálnom vyšetrení sa zameriavame na prsníky, obe axily, krk a prednú hrudnú stenu. 
Z časového hľadiska je u premenopauzálnych žien optimálne vyšetrovať prsníky 7.-9. deň po 
začatí menštruácie, kedy je hormonálna stimulácia minimálna. 
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1. Inšpekcia 

 Pacientky vyšetrujeme najskôr vo vzpriamenej polohe, neskôr v polohe na chrbte. Iniciálne 
pacientka sedí na stoličke s uvoľnenými ramenami, následne zdvihne ruky nad hlavu tak, aby 
bola prístupná vyšetreniu aj spodná časť prsníkov. V ďalšom kroku si pacientka položí ruky 
na stehná a kontrahuje pektorálne svaly, aby bolo možné vizualizovať všetky oblasti retrakcie. 
Inšpekcia sa zameriava na prípadnú asymetriu, kožné zmeny a bradavky. 

2. Palpácia 

 a) Palpačné vyšetrenie regionálnych lymfatických uzlín (LU) – vyšetrujeme cervikálne 
supraklavikulárne, infraklavikulárne a axilárne LU oblasti. Najlepší spôsob vyšetrenia 
axilárnych LU je v polohe v sede tak, že pacientka má uvoľnené ramená. V prípade 
prítomnosti akýchkoľvek hmatných LU hodnotíme ich konzistenciu, pohyblivosť a 
fixovanosť. 

 b) Palpácia prsníkov (bimanuálne vyšetrenie) začíname rovnako v polohe v sede, potom sa 
pacientka premiestni do polohy ležmo s ipsilaterálnou rukou zdvihnutou nad hlavu. To 
umožní lekárovi pritlačiť tkanivo prsníka proti stene hrudníka. Pri vyšetrovaní postupne 
prechádzame rektangulárnou oblasťou ohraničenou klavikulou, mediálne strednou časťou 
sterna, laterálne stredovou axilárnou líniou a inferiórne rebrami. Vyšetrujeme systematicky 
v koncentrických kružniciach, volíme radiálny prístup. Cirkulárne pohyby spojené s jemným 
stredným a hlbokým tlakom zaistia palpáciu všetkých úrovní tkaniva prsníka. Veľkosť 
hmatateľnej rezistencie stanovíme v centimetroch, rezistenciu presne lokalizujeme, opíšeme 
jej pohyblivosť a konzistenciu. Pozíciu rezistencie udávame v centimetroch od areoly, 
využívame pritom systém udávanie polohy pomocou hodín. 

Staging – určenie štádia nádorovej choroby  

 Klasifikácia karcinómu prsníka je založená na odporúčaniach AJCC–UICC (American 
Joint Committee on Cancer and the International Union For Cancer Control). Histologicky 
rozlišujeme viacero podtypov invazívneho karcinómu prsníka Najčastejší je infiltratívny 
duktálny karcinóm, ktorý predstavuje 70-80% všetkých invazívnych nádorov prsníka. 

 V rámci stagingu vždy odoberieme anamnézu, vykonáme fyzikálne vyšetrenie, 
diagnostickú bilaterálnu MMG a USG prsníkov. Z laboratórnych vyšetrení sa zameriame na 
krvný obraz a hepatálne testy s alkalickou fosfatázou (ALP). Ďalšie vyšetrenia indikujeme 
s ohľadom na štádium choroby, resp. prítomné symptómy a znaky. 

1.  Primárny tumor.    
Stanoviť veľkosť primárneho nádoru pred chirurgickým výkonom je dôležité najmä 
v prípade plánovanej neoadjuvantnej terapie. 

2.  Lymfatické uzliny (LU).  
Postihnutie LU pri karcinóme prsníka je jedným z najvýznamnejších prognostických 
faktorov. Axilárne LU drénujú viac ako 85% lymfatických ciev zo všetkých kvadrantov 
prsníka, zostávajúcu drenáž predstavujú vnútorné mamárne, supraklavikulárne 
a infraklavikulárne LU. Pravdepodobnosť postihnutia axilárnych LU metastázou 
karcinómu prsníka závisí od veľkosti primárneho tumoru, jeho lokalizácie, histologického 
stupňa (grade), nádorovej biológie a prítomnosti lymfatickej invázie. 
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 Pozitívna prediktívna hodnota fyzikálnej palpácie LU sa pohybuje v intervale 61-84%, 
negatívna prediktívna hodnota je 50-60% (1-3). Chirurgický staging je indikovaný aj pri 
fyzikálne negatívnom vyšetrení axily, za predpokladu, že môže zmeniť klinický manažment. 
 Sentinelová biopsia a excízia predstavujú presné prediktory postihnutia LU u pacientok s 
klinicky negatívnymi LU alebo pacientok s negatívnou histológiou palpovateľnej uzliny. USG 
axíl spolu s FNA (fine needle aspiration) alebo core biopsiou pomáhajú identifikovať 
pacientky s hmatnými LU, u ktorých uprednostníme axilárnu disekciu pred biopsiou 
sentinelovej LU. Histologické vyšetrenie LU je prirodzene najpresnejšou metódou pre 
posúdenie rozšírenia karcinómu prsníka do LU. 

3.  Systémový staging.   
U pacientok s včasným štádiom rakoviny prsníka (klinické štádium I – III.A) sa použitie 
zobrazovacích metód s cieľom diagnostiky vzdialených metastáz obmedzuje na 
symptomatické prípady (bolesť kostí, abdominálne symptómy, abnormálne pečeňové testy, 
zvýšená hodnota ALP). Použitie zobrazovacích metód je indikované u pacientok s lokálne 
pokročilou a metastatickou chorobu (klinické štádium III.B a IV). 

 Metastatické postihnutie pľúc, pečene a kostí predstavuje charakteristickú distribúciu 
karcinómu prsníka. CT (počítačová tomografia) vyšetrenie a NMR (nukleárna magnetická 
rezonancia) sú pri detekcii metastáz viac senzitívne ako napríklad USG, avšak ich použitie je 
spojené s vyšším podielom falošne pozitívnych nálezov. Ďalšie nevýhody týchto 
zobrazovacích metód predstavujú relatívne vysoká cena a expozícia radiácii. CT vyšetrenie 
hrudníka, abdomenu a panvy by u pacientok s pokročilou chorobou malo byť kombinované 
s gamagrafiou skeletu s cieľom diagnostiky prítomnosti kostných metastáz. NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network) z dôvodu vysokého podielu falošne pozitívnych nálezov 
u pacientok s včasným štádiom karcinómu prsníka v súčasnosti neodporúča PET (pozitrónová 
emisná tomografia) vyšetrenie ani PET/CT vyšetrenie (4). 

4.  Nádorové markery.   
Markery Ca 15-3 a Ca 27.29 umožňujú zistenie cirkulujúceho antigénu MUC-1 
v periférnej krvi pacientok s karcinómom prsníka. I keď ich hladiny korelujú so stavom 
choroby, nemožno ich využiť pri určovaní štádia. Hodnoty CEA sú zvýšené menej často. 
Podľa stanoviska ASCO (Americká spoločnosť klinickej onkológie) z roku 2007 nie sú 
k dispozícii dostatočné údaje pre použitie nádorových markerov Ca 15-3, Ca 27.29 alebo 
CEA v diagnostike a pri určení štádia rakoviny prsníka (5). 

Odporúčanie pre použitie zobrazovacích metód pri určení štádia 
karcinómu prsníka 

1. U pacientok s karcinóm prsníka (klinické štádium I a II) sa rutinné použitie 
zobrazovacích metód s cieľom diagnostiky kostných, pečeňových a pľúcnych metastáz 
neodporúča. Výnimku predstavujú prípady, kedy sú prítomné symptómy a znaky 
metastatickej choroby. 

2. U pacientok s karcinómom prsníka (klinické štádium III) sa odporúča rutinne pátrať po 
vzdialených metastázach, avšak nie sú štandardizované zobrazovacie metódy, ktoré by 
sa mali v tejto situácii použiť. 
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Diagnostická MMG 

 U pacientky s hmatateľnou rezistenciou v prsníku by diagnostická MMG mala byť aj 
napriek mladému veku, resp. negatívnej skríningovej MMG súčasťou iniciálneho vyšetrenia. 
Diagnostická MMG má oproti skríningovej MMG vyššiu senzitivitu, ale nižšiu špecificitu. 
Senzitivita a špecificita diagnostickej MMG sa znižuje v závislosti od denzity prsníkov a 
mladšieho veku. V prospektívnej štúdii (6) bolo u žien so symptómami alebo znakmi 
karcinómu prsníka 15% (6279 z celkového počtu 41 427) diagnostických mamogramov 
abnormálnych. 

Diagnostické kategórie BI-RADS 

 ACR (American College of Radiology) rozlišuje BI-RADS (Breast Imaging Reporting and 
Data System) diagnostické kategórie, ktoré vyjadrujú relatívnu pravdepodobnosť normálneho 
nálezu a nálezu benígneho alebo malígneho tumoru (7). BI-RADS štandardizuje MMG nálezy 
a súčasne obsahuje sformulované odporúčania ďalšieho postupu (tab.1). 

 Kategória 0 znamená potrebu ďalšej diagnostiky (USG, zriedkavo NMR). BI-RADS nález 
4c a 5 predstavuje vysoko pravdepodobne malignitu, preto je potrebné prehodnotenie nálezu 
alebo vykonanie rebiopsie, ak bol iniciálne nález benígny. 

Tab. 3 BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) diagnostické kategórie   
      podľa ACR (American College of Radiology) (7) 

Kategória 
(vzorka)  Odporúčanie 

Pravdepodobnosť 
malignity  

0   Neúplná Ďalšia diagnostika  

1   Normálna 
Normálny interval 
sledovania 

0% 

2   Benígna 
Normálny interval 
sledovania 

0% 

3   Pravdepodobne benígna Skrátený interval sledovania ≤2% 

4   Suspektná abnormalita Zvážiť biopsiu 

>2–95% 
(a)  Nízke riziko 
(b)  Stredné riziko 
(c)  Mierne až vysoké riziko 

5   Vysoko pravdepodobná   
      malignita 

Biopsia alebo chirurgický 
výkon 

≥95% 

6   Karcinóm potvrdený  
     biopsiou 

Terapia  
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MMG znaky karcinómu prsníka 

1. Mäkkotkanivové rezistencie.   
Najviac typický MMG znak rakoviny prsníka (viac ako 90%) predstavujú ostré 
mäkkotkanivové rezistencie. Tretina nekalcifikovaných karcinómov má podobu ostrých 
mäkkotkanivových rezistencií, 25% nepravidelne ohraničených tumorov, 22% menej 
špecifických okrúhlych, oválnych alebo lobulárnych rezistencií, menej ako 10% dobre 
ohraničených okrúhlych, oválnych alebo lobulárnych tumorov. 5% nálezov má podobu 
oblastí architektonickej deformácie tkanív (8). Pozitívna prediktívna hodnota rakoviny 
v prípade dobre ohraničených solídnych más sa pohybuje v intervale 0-7%. V týchto 
prípadoch sa odporúča biopsia alebo sledovanie v intervale 3–6 mesiacov. 

2. Zhluk mikrokalcifikátov.   
Mikrokalcifikáty sú kalciové častice rozličného tvaru a veľkosti od 0,1-1 mm, ich počet je 
spravidla 4-5 na cm3. Zisťujeme ich pomocou MMG v 60% malígnych nádorov. Zvyčajne 
ide o intraduktálne kalcifikáty v oblasti nekrotického karcinómu alebo sú súčasťou mucín-
produkujúcich nádoroch (kribriformný alebo mikropapilárny podtyp intraduktálneho 
karcinómu). Lineárne usporiadané mikrokalcifikáty majú vyššiu prediktívnu hodnotu ako 
granulárne mikrokalcifikáty, avšak karcinóm prsníka vrátane DCIS (duktálny karcinóm in 
situ) sa častejšie demonštruje práve granulárnym typom kalcifikátov. Neexistuje MMG 
korelát invázie bazálnej membrány (9), takže samotný MMG vzhľad kalcifikátov 
neumožňuje odlíšenie intraduktálneho od invazívneho karcinómu. Tretina invazívnych 
karcinómov sa spája s MMG prítomnosťou mikrokalcifikátov či už s mäkkotkanivovou 
rezistenciou alebo bez nej, na druhej strane sa 10% intraduktálnych nádorov prezentuje ako 
mäkkotkanivová formácia bez prítomných kalcifikátov. 

Rozsah choroby 

 Predoperačná MMG  pomáha definovať rozsah choroby, pričom môže identifikovať 
multifokálne alebo multicentrické nádory. Multifokálna choroba znamená prítomnosť 
karcinómu na niekoľkých miestach v rámci jedného kvadrantu (choroba je rozšírená pozdĺž 
celého duktu). Multicentrická choroba znamená prítomnosť karcinómu v odlišných 
kvadrantoch (postihnutých je viacero duktov). Niekoľko zhlukov alebo mikrokalcifikátov 
oddelených normálnym tkanivom nepredstavuje multifokálnu alebo multicentrickú chorobu. 
Zvyčajne ide o oblasti čiastočne kalcifikovaného tumoru (10,11). 

 Prítomnosť mäkkotkanivovej rezistencie a kalcifikátov môže znamenať prítomnosť 
extenzívnej intraduktálnej komponenty (EIK). EIK je patologicky definovaná ako DCIS, 
lokalizovaný v blízkosti invazívneho karcinómu. Predstavuje viac ako 25% celkového objemu 
choroby. EIK môže byť prediktorom reziduálneho tumoru (zvyčajne DCIS), presahujúceho 
hrubú excíziu lézie (12). 

 Pooperačnú MMG  s cieľom zistiť reziduálne kalcifikáty po chirurgickej resekcii 
zvažujeme v prípade, kedy mikrokalcifikáty nie sú vo vzorke zreteľné alebo kompletne 
dokumentované, resp. pri pozitívnych alebo príliš malých resekčných okrajoch (13-15). 
V prípade, že indikujeme reoperáciu na základe prítomnosti mikrokalcifikátov na pooperačnej 
MMG, je potrebné nález bioptizovať a vylúčiť ich benígny pôvod. 

 Významnú limitáciu MMG predstavuje denzné tkanivo, ktoré prekrýva okraje primárneho 
tumoru. V tomto prípade je indikované kontrastné NMR vyšetrenie. NMR vyšetrenie je 



 52

rovnako indikované v situácii, keď sa invazívny karcinóm tiahne smerom k stene hrudníka, 
pričom potrebujeme vylúčiť infiltrácie pektorálnej fascie alebo svalu. 

Význam intramamárnych LU 

 Pozitívne intramamárne LU zisťujeme u 1–28% pacientok s rakovinou prsníka. Prítomnosť 
metastáz v intramamárnych LU pravdepodobne zhoršuje prognózu u žien s karcinómom 
prsníka v I. klinickom štádiu (16). Prítomnosť izolovaných metastáz v intramamárnych LU 
znamená, že chorobu klasifikujeme ako klinické štádium II. 

Ultrasonografia (USG) 

 USG vyšetrenie axily s FNA alebo core biopsiou možno použiť na bližšiu identifikáciu 
klinicky podozrivých (hmatateľných) LU. 

 USG prsníkov pomáha odlíšiť hmatateľné alebo MMG zistené solídne a cystické 
rezistencie v prsníku. USG prsníkov je prínosná najmä v nasledujúcich situáciách:  

1.  Tu rezistencia alebo oblasť poškodenej architektoniky zistená pri MMG. V štúdii (17) bola 
senzitivita USG pre malignitu 98,4%, negatívna prediktívna hodnota 99,5%. 

2.  Identifikácia cystických formácií. Jednoduché cysty nepotrebujú ďalšiu intervenciu, 
pretože riziko vzniku rakoviny je veľmi nízke. Prítomnosť intracystovej rezistencie však 
vyžaduje diagnostiku pomocou FNA alebo core biopsie. 

3.  Denzné prsníky (rezistencia sa zistí fyzikálnym vyšetrením, avšak nedá sa identifikovať 
pomocou MMG). 

4.  Bioptizácia tumoru (vizualizácia MMG podozrivého nálezu). 

5.  Zmeranie a označenie karcinómu klipmi pred zahájením neoadjuvantnej chemoterapie. U 
pacientok s lokálne pokročilým karcinómom prsníka je potrebné pred začatím 
neoadjuvantnej liečby tumor lokalizovať tak, aby bol chirurg schopný po jej ukončení 
nádor radikálne odstrániť. 

NMR prsníkov 

 Senzitivita NMR sa pre karcinómy prsníka pohybuje medzi 88–100%. Nevýhodou tejto 
zobrazovacej metódy je limitovaná špecificita [72% podľa metaanalýzy (18)]. Dôsledkom je 
zvýšené percento nepotrebných chirurgických výkonov, resp. oddialenie definitívnej liečby. 

Predoperačná NMR je indikované v nasledujúcich prípadoch: 

1.  Karcinóm prsníka s väčším rozsahom pri fyzikálnom vyšetrení ako je MMG nález. 
2.  Invazívny karcinóm prsníka s možnou infiltráciou pektorálnej fascie alebo svalu. 
3.  Histologicky potvrdená metastáza v axilárnej LU, ale klinicky okultný primárny nádor. 
4.  Pagetova choroba prsníka s negatívnym fyzikálnym nálezom a MMG. 
5.  Lokálne pokročilý karcinómami prsníka pred neoadjuvantnou liečbou. Pomocou NMR    

sa stanoví rozsah choroby a potenciál pre prsník zachovávajúcu liečbu. 
6.  Vysoké riziko kontralaterálneho karcinómu (vrodená predispozícia, predchádzajúca  

rádioterapia na oblasť prednej hrudnej steny). 
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7.  Plánovaná extenzívna rekonštrukčná chirurgia. Pomocou NMR prsníkov možno  
identifikovať okultný kontralaterálny karcinóm. 

 Rozhodnutie chirurga však nikdy nesmie byť založené len na samotnom NMR náleze. 
Samotné NMR nálezy by nemali byť použité pre zmenu plánovaného chirurgického výkonu 
z prsník-zachovávajúcej operácie na mastektómiu. Všetky podozrivé NMR nálezy musia byť 
vždy potvrdené histologicky. 

Odporúčania 

 Pacientky s hmatateľnou rezistenciou stratifikujeme podľa veku. Všetky klinicky 
podozrivé nálezy je potrebné bioptizovať vzhľadom na to, že 10–15% takýchto lézii môže byť 
MMG okultných. 

1. Mladšie ženy. NCCN odporúča u mladších žien iniciálne USG vyšetrenie. Ak sa tumor 
nevizualizuje pomocou USG, odporúča sa MMG. Biopsia sa odporúča aj pri negatívnom 
MMG náleze. 

 Alternatívne sa môže iniciálne vykonať aj aspirácia. Pokiaľ sa z hmatateľnej rezistencie 
nepodarí aspirovať žiadnu tekutinu a FNA cytológia nie je diagnostická, v ďalšom kroku 
sa odporúča USG. 

 V prípade diagnostikovaného karcinómu sa na vylúčenie skrytej alebo extenzívnej choroby 
odporúča ešte pred chirurgickým výkonom zrealizovať zobrazovacia metóda oboch 
prsníkov. 

2. Staršie ženy. Pri pozitívnom palpačnom náleze sa pred biopsiou odporúča bilaterálna 
diagnostická MMG, aj keď klinicky ide pravdepodobne o karcinóm. Cieľom MMG je 
identifikovať všetky podozrivé oblasti alebo kalcifikáty, čo by mohlo ovplyvniť 
terapeutickú stratégiu. 

Biopsia 

 U pacientok s pozitívnym MMG nálezom alebo hmatateľnou rezistenciou je indikovaná 
biopsia. Predoperačná histologická konfirmácia invazívneho karcinómu umožní chirurgovi 
plánovať rozsah operačného výkonu vrátane biopsie sentinelovej LU alebo axilárnej disekcie. 
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8  OPERAČNÁ LIE ČBA KARCINÓMU PRSNÍKA 

 Cieľom operačnej liečby karcinómu prsníka je kompletné odstránenie nádorového tkaniva 
z prsníka a revízia ipsilaterálnej axily. História operačného odstránenia karcinómu prsníka by 
sa dala charakterizovať ako „od väčšej k menšej radikalite“. V súčasnej dobe sa používajú dva 
základné typy operácií: mastektómia a prsník zachovávajúca operácia. 

Prsník zachovávajúca operácia 

 Šesť moderných štúdii potvrdilo, že pacientky po mastektómii prežívajú rovnako ako 
pacientky po prsník zachovávajúcej operácii. (1). U pacientok po prsník zachovávajúcej 
operácii existuje vyššie riziko lokálnej recidívy (okolo 40%) a preto je nevyhnutné u väčšiny 
pacientok doplniť prsník zachovávajúcu operáciu o pooperačne ožiarenie celého prsníka (viď 
kapitola o rádioterapii). Na základe vyššie uvedených výsledkov sa dnes považuje prsník 
zachovávajúca operácia s následnou iradiáciou prsníka za štandardnú liečbu. U pacientok, 
u ktorých je kontraindikovaná prsník zachovávajúca operácia, je indikovaná mastektómia. 

Kontraindikácie prsník zachovávajúcej operácie: 

1. Multicentrické ochorenie s dvomi alebo viacerými primárnymi nádormi v odlišných 
kvadrantoch. 

2. Difúzne malígne mikrokalcifikácie na mamografii. 
3. Predchádzajúca rádioterapia prsníka alebo jeho časti, takže ďalšia (pooperačná) 

rádioterapia by neúnosne zvýšila riziko rádiotoxicity. 
4. Tehotenstvo je absolútnou kontraindikáciou na aplikáciu rádioterapie prsníka. Je však 

možné vykonať prsník zachovávajúcu operáciu a rádioterapiu odložiť až na obdobie po 
pôrode. V prvom a druhom trimestri sa odporúča vykonávať radšej mastektómiu 
vzhľadom na príliš dlhý interval medzi operáciou a rádioterapiou (hlavne ak 
neplánujeme podávať systémovú adjuvantnú liečbu počas tehotenstva). Prsník 
zachovávajúca liečba sa odporúča vykonávať hlavne v treťom trimestri. 

5. Pozitívne resekčné okraje aj po niekoľkonásobných pokusoch o reexcíziu. 
6. Inflamatórny karcinóm prsníka 

 Pri zvažovaní indikácie prsník zachovávajúcej operácie treba vziať do úvahy aj ďalšie 
aspekty: 

 Veľkosť nádoru – veľkosť tumoru v korelácii s veľkosťou prsníka je dôležitým faktorom 
pri výbere pacientok. Veľký tumor v malom prsníku je relatívnou kontraindikáciou, keďže 
adekvátna resekcia by vyústila do zlého kozmetického výsledku. Veľkosť nádoru však nie je 
absolútnou kontraindikáciou, rovnako ako veľkosť prsníka. 

 Vek pacientky – v mladšom veku (menej ako 35-40 rokov) je zvýšené riziko lokálnej 
rekurencie po prsník záchovnej terapii. Vyššie percento lokálnych recidív po prsník 
zachovávajúcej operácii v mladšom veku nemusí byť zapríčinené typom operácie. Niektoré 
štúdie poukázali na zvýšené riziko lokálnej rekurencie v mladom veku aj po mastektómii 
(2,3,4), avšak v iných štúdiách sa tento nález nepotvrdil (5). Jedným z vysvetlení prečo 
dochádza častejšie k lokálnym recidívam po prsník zachovávajúcej operácii u mladších žien 
by mohli byť rozdielne biologické vlastnosti tumoru u pacientok v mladšom a staršom veku. 
V mladšom veku sa častejšie vyskytujú väčšie tumory, angioinvázia, tumory s vyšším 
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histologickým gradingom, absencia estrogénových receptorov alebo prítomnosť extenzívnej 
intraduktálnej komponenty. Nedajú sa však ani vylúčiť príčiny spojené s typom operácie, ako 
nižší rozsah resekcie v snahe dosiahnuť čo najlepší kozmetický efekt. Nižší vek pacientky sa 
nepovažuje za kontraindikáciu prsník zachovávajúcej operácie ale za negatívny prognostický 
faktor. 

 Retrakcia kože alebo bradavky nie je nevyhnutne príznakom lokálne pokročilého 
karcinómu prsníka a teda nekontraindikuje prsník zachovávajúcu liečbu, za predpokladu, že 
príde ku kompletnému odstráneniu nádorového tkaniva. 

 Histologický podtyp – žiadny histologický podtyp karcinómu prsníka nie je 
kontraindikáciou na vykonanie prsník zachovávajúcej operácie. V tejto súvislosti sa najviac 
diskutuje o možnosti vykonať prsník zachovávajúcu operáciu u pacientok s pridruženým 
lobulárnym ca in situ (LCIS). Prítomnosť LCIS je prognostickým faktorom poukazujúcim na 
vyššie riziko sekundárneho karcinómu v ipsilaterálnom aj kontralaterálnom prsníku. Práve 
riziko vzniku sekundárneho karcinómu aj v kontralaterálnom prsníku je dôvodom, že sa 
upustilo od preferovania mastektómie pred prsník zachovávajúcou operáciou, za predpokladu, 
že príde ku kompletnému odstráneniu invazívneho karcinómu. Pacientky s pridruženým LCIS 
vyžadujú prísnu observáciu (viď kapitola Lobulárny ca prsníka in situ). 

 Prítomnosť extenzívnej intraduktálnej komponenty (duktálny karcinóm in situ)  indikuje, 
že rozsah ochorenia môže byť väčší ako sa predpokladalo na základe klinických vyšetrení. 
Nie je však kontraindikáciou pre prsník zachovávajúcu operáciu. Potrebné je však dosiahnuť 
negativitu resekčných okrajov pre invazívny karcinóm aj pre DCIS. (podrobnejšie viď 
kapitolu Duktálny ca in situ.) 

 Pozitivita lymfatických uzlín  je negatívny prognostický marker. Pozitívne lymfatické 
uzliny nie sú kontraindikáciou pre prsník zachovávajúcu operáciu, ale sú indikáciou pre 
adjuvantnú liečbu. 

 Lokalizácia tumoru by nemala ovplyvniť výber liečby. Tumor v subareolárnej lokalizácii 
však môže vyžadovať resekciu bradavko-areolárneho komplexu na dosiahnutie negatívnych 
okrajov. 

 Anamnéza karcinómu prsníka v rodine nie je kontraindikáciou na prsník záchovnú 
operáciu, avšak ženy, ktoré majú genetickú predispozíciu, majú vyššie riziko ďalšieho 
primárneho nádoru v prsníku. O tomto riziku by mali byť informované a spoločne s nimi by 
sa mala zvážiť možnosť mastektómie. 

 Komorbidita pacientok. Prsník zachovávajúca operácia je relatívne kontraindikovaná pri 
niektorých chorobách spojivového tkaniva (sklerodermia a systémový lupus erytematodes) 
pre zvýšené riziko toxicity rádioterapie. 

 Úloha neoadjuvantnej terapie – neoadjuvantná chemoterapia alebo hormonálna liečba 
môže zredukovať veľkosť tumoru do takej miery, že nádor, ktorý pôvodne vyžadoval 
mastektómiu, je možné kompletne odstrániť prsník zachovávajúcou operáciou. Prsník 
zachovávajúcu operáciu namiesto mastektómie možno urobiť iba vtedy, ak pôvodne bola 
indikovaná mastektómia iba kvôli veľkosti nádoru a neboli prítomné iné kontraindikácie pre 
prsník zachovávajúcu operáciu. 

 Indikácie pre reexcíziu. Reexcíziu realizujeme v prípade, že resekčné okraje sú pozitívne 
alebo sa nedali histologicky zhodnotiť. Pozitivita resekčných okrajov je spojená s vyšším 
rizikom lokálnej recidívy. Reziduálny karcinóm sa nájde približne v polovici reexcíznych 
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vzoriek. Neexistuje medzinárodný konsenzus, aká šírka zdravého tkaniva, by sa mala 
považovať za dostatočnú. Existuje zhoda, že okraj širší ako 2 mm je dostatočný, ale NCCN 
považuje za bezpečný už okraj väčší ako l mm. Reexcízia sa nevyžaduje, ak okraj nedosahuje 
bezpečnú šírku v oblasti kože a hrudnej steny. V takom prípade sa doporučuje radiačný boost. 

Mastektómia 

 Mastektómia je indikovaná pre pacientky, ktoré nie sú kandidátky na prsník zachovávajúcu 
operáciu. Ďalšou indikáciou je profylaxia vzniku karcinómu prsníka. Profylaktická 
mastektómia je liečbou voľby pre pacientky s hereditárnym karcinómom prsníka alebo ovária 
a nositeliek BRCA1 a BRCA2 mutácie (pozri tiež kapitolu: Hereditárny karcinóm prsníka). 
Niektoré pacientky môžu preferovať mastektómiu pred prsník šetriacim prístupom z rôznych 
príčin, ako napríklad vyhnutie sa pooperačnej rádioterapii a pod. 

Typy mastektómie 

 Jednotlivé typy mastektómie sa líšia rozsahom odstránených štruktúr: 

• Radikálna mastektómia pozostáva z odstránenia prsníka, prekrývajúcej kože, musculus 
pectoralis major a minor a exenterácie celej axily (úroveň I., II. a III. lymfatických 
uzlín). V súčasnosti sa tento typ mastektómie používa veľmi zriedkavo. Klinické štúdie 
potvrdili, že radikálna mastektómia je rovnako efektívna ako modifikovaná radikálna 
mastektómia, ktorá je pre pacientku podstatne menej zaťažujúca (6,7). 

• Modifikovaná radikálna mastektómia zahŕňa odstránenie prsníka, priliehajúcej fascie 
musculus pectoralis major a odobratie axilárnych lymfatických uzlín v úrovni I a II. 

• Jednoduchá mastektómia je odstránenie celého prsníka so zachovaním pektorálnych 
svalov a obsahu axily. Použitie biopsie sentinelovej uzliny umožnilo širšie používanie 
jednoduchej mastektómie. 

• Kožu šetriaca mastektómia- touto technikou sa ušetrí väčšina kožného krytu, ktorý je tu 
ponechaný na okamžitú rekonštrukciu. Výborný kozmetický výsledok vyústil 
v zvýšenú popularitu tohto prístupu v USA aj v Európe. V metaanalýze 9 štúdii nebol 
pozorovaný žiadny signifikantný rozdiel v rekurencii u pacientok s kožu šetriacou 
mastektómiou v porovnaní s pacientkami s mastektómiou bez rekonštrukcie (8). Tento 
prístup je kontraindikovaný u žien s inflamatórnym karcinómom prsníka, vzhľadom na 
schopnosť nádorových buniek invadovať kožné lymfatické cievy. 

• Bradavku šetriaca mastektómia zachováva kožu, dermis a epidermis bradavky. Tento 
prístup je pre liečbu karcinómu prsníka kontroverzný a mal by sa limitovať na 
pacientky s tumormi menšími ako 2cm alebo na profylaktické účely. 

Výber typu mastektómie 

1. Radikálna mastektómia sa používa iba zriedka a to v prípade keď tumor invaduje 
musculus pectoralis. 

2. Modifikovaná radikálna mastektómia sa používa u pacientok s klinicky pozitívnymi 
axilárnymi uzlinami, u ktorých sa neplánuje okamžitá rekonštrukcia. 

3. Modifikovaná jednoduchá mastektómia sa používa u pacientok s klinicky negatívnymi 
axilárnymi uzlinami, u ktorých sa neplánuje okamžitá rekonštrukcia. Vyšetrenie axily sa 
vykonáva biopsiou sentinelovej lymfatickej uzliny. 

4. U pacientok s okamžitou rekonštrukciou je vhodná kožu šetriaca mastektómia, ktorou sa 
dosahuje výborný kozmetický výsledok. 
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5. U pacientok, u ktorých sa mastektómia realizuje z profylaktických príčin, je vhodné 
použitie kože šetriacej alebo bradavky šetriacej mastektómie s okamžitou 
rekonštrukciou prsníka. 

Rekonštrukčné operácie 

 V ostatných rokoch narastá význam rekonštrukčných operácii po mastektómii. Viaceré 
klinické štúdie potvrdili význam rekonštrukčných operácií na psychický i sociálny stav 
pacientok, čím podstatne prispeli k zlepšeniu dlhodobej kvality života pacientok (9-11) Hoci 
v ostatnom období dramaticky narastá počet žien, ktoré podstúpili tento typ operácie, celkový 
počet žien s rekonštrukčnou operáciou prsníka po mastektómii je stále ešte malý. Nízky počet 
pacientok s rekonštrukčnou operáciou je zapríčinený nedostatočnou informovanosťou 
pacientok a neopodstatnenou pochybnosťou lekára, že i správne indikovaná rekonštrukčná 
operácia by mohla byť spojená s vyšším rizikom recidívy karcinómu.  

 V súčasnej dobe nepoznáme žiadnu skupinu pacientok, u ktorých by sme mohli považovať 
rekonštrukčnú operáciu za kontraindikovanú. Dôležité je zvážiť, či sa vykoná okamžitá alebo 
odložená rekonštrukcia prsníka a aký typ rekonštrukčnej operácie sa zvolí. Do úvahy treba 
zobrať aj komorbiditu, ktorá môže ovplyvniť konečný výsledok operácií v podstatnej miere. 
Medzi komorbiditu negatívne ovplyvňujúcu operačné výsledky patrí obezita, inzulin-
dependentný diabetes mellitus, choroby spojivového tkaniva, chronická obštrukčná choroba 
pľúc a fajčenie. Rozhodnutie, kedy a ktorý typ rekonštrukčnej operácie vykonať, by malo byť 
výsledkom spolupráce plastického chirurga, chirurga špecializovaného na liečbu karcinómu 
prsníka, rádioterapeuta a klinického onkológa. 

 Okamžitá verzus odložená rekonštrukcia. Rekonštrukciu prsníka ja možné vykonať v čase 
mastektómie (okamžitá) alebo v nasledujúcom období (odložená). V minulosti sa preferovala 
odložená mastektómia u väčšiny pacientok, v súčasnosti sa však ukazuje, že správne 
indikovaná včasná rekonštrukčná operácia umožňuje lepší kozmetický efekt, prináša 
pacientkám väčší psychologický benefit a nezvyšuje riziko lokálnej recidívy v porovnaní 
s odloženou operáciou. Z pohľadu onkológa je okamžitá rekonštrukčná operácia vhodná pre 
pacientky s profylaktickou mastektómiou alebo u pacientok, u ktorých nie je indikovaná 
pooperačná rádioterapia (profylaktická mastektómia, mastektómia pre DCIS alebo nižšie 
štádia invazívneho karcinómu). Odložená rekonštrukčná operácia je vhodnejšia pre pacientky, 
ktorých rozsah ochorenia vyžaduje pooperačnú rádioterapiu. 

 Typy rekonštrukčných operácii. Rekonštrukčné operácie, ktoré sa v súčasnosti používajú, 
možno rozdeliť do dvoch skupín: implantačné operácie a autológna rekonštrukcia tkanív 
s tkanivovými lalokmi, ktoré sú preložené zo susediacich alebo vzdialených donorských miest 
prednej hrudnej steny. Použitie jednotlivých typov operácií závisí na tvare a veľkosti prsníka. 
Rozhodnutie, ktorý typ operácie použiť u konkrétnej pacientky, je v rukách plastického 
chirurga. Z pohľadu onkológa sú implantačné techniky nevhodné pre pacientky, u ktorých 
plánujeme použiť rádioterapiu.  

 Pooperačné komplikácie. Najzávažnejšou a dlhodobou komplikáciou chirurgickej liečby 
karcinómu prsníka je lymfedém a poškodenie periférnych nervov. Táto komplikácia sa 
vyskytuje častejšie u pacientok po mastektómii než po prsník zachovávajúcej operácii 
a u pacientok po exenterácii axily než po biopsii sentinelovej uzliny. 

 Lokálna rekurencia. Prsník zachovávajúca operácia rovnako ako mastektómia 
negarantuje nulové riziko lokálnej rekurencie. Výskyt lokálnych recidív po prsník 
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zachovávajúcej operácii a následnej rádioterapii je o niečo vyšší v porovnaní s mastektómiou 
(5-22% verzus 4-14%) (15-19, 20,21). Taktiež je rozdielny časový interval medzi operáciou 
a vznikom lokálnej recidívy u pacientok po mastektómii a po prsník zachovávajúcej operácii. 
Väčšina lokálnych rekurencií po mastektómii sa objavuje v prvých 3 rokoch po operácii a u 
žien po prsník zachovávajúcej operácii sa zvyknú objavovať i neskôr (84, 101-103). 

 Vyšetrenie axily. Neoddeliteľnou súčasťou chirurgickej liečby karcinómu prsníka je 
operácia axily. U pacientok s pozitívnymi lymfatickými uzlinami sa vykoná exenterácia axily 
a u pacientok s klinicky negatívnymi uzlinami sa vykoná sentinelová biopsia uzliny (viď 
kapitolu Manažment axily). 

Zhrnutie 

• Prsník šetriaca terapia umožňuje ženám s invazívnym karcinómom prsníka zachovať 
prsník bez toho, aby bol ovplyvnený výsledok liečby. Úspešná prsník záchovná liečba 
vyžaduje kompletné chirurgické odstránenie nádoru s následnou rádioterapiou celého 
prsníka. 

• Medzi kontraindikácie patrí multicentrická choroba, difúzne malígne mikrokacifikácie 
na mamografii, predchádzajúca radiačná liečba a perzistentne pozitívne resekčné 
okraje po niekoľkonásobných pokusoch o reexcíziu a inflamatórny ca prsníka. 

• Tehotenstvo je absolútnou kontraindikáciou pre použitie iradiácie prsníka. Je možné 
realizovať prsník šetriacu chirurgiu v poslednom trimestri, s následným odložením 
rádioterapie do obdobia po pôrode. 

• Ochorenia spojivového tkaniva sú relatívnou kontraindikáciou, keďže môžu viesť 
k neskorej toxicite z rádioterapie. 

• Veľký tumor je považovaný za relatívnu kontraindikáciu, avšak neoadjuvantná 
chemoterapia alebo hormonálna liečba môže znížiť veľkosť nádoru a umožniť prsník 
šetriacu liečbu. 

• Prijateľný kozmetický výsledok je dosiahnuteľný takmer u všetkých pacientok. 
• Negatívne resekčné okraje sú dôležité na redukciu výskytu lokálnych rekurencii. 
• Mastektómia je indikovaná u pacientok, ktoré nie sú kandidátky na prsník záchovnú 

terapiu, a u pacientok ktoré podstupujú mastektómiu z profylaktických príčin. 
• Radikálna mastektómia sa používa len zriedka a v prípadoch keď tumor invaduje 

musculus pectoralis. 
• U pacientok, u ktorých sa neplánuje okamžitá rekonštrukcia, sa môže realizovať 

modifikovaná radikálna alebo jednoduchá mastektómia. Rozdielom je axilárna 
disekcia u modifikovanej radikálnej mastektómie. Po zavedení biopsie sentinelovej 
uzliny do klinickej praxe sa častejšie používa jednoduchá mastektómia. 

• U pacientok, kde sa plánuje okamžitá rekonštrukcia, je vhodná kožu šetriaca 
mastektómia. 

• Najzávažnejšou dlhodobou komplikáciou operácii prsníka je lymfedem a poškodenie 
nervov hornej končatiny. 

• Väčšina žien, ktoré podstupujú mastektómiu, sú kandidátky pre okamžitú alebo 
odloženú rekonštrukciu prsníka. 
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9  MANAŽMENT REGIONÁLNYCH LYMFATICKÝCH 
UZLÍN U KARCINÓMU PRSNÍKA 

 Najčastejšou lokalizáciou metastáz karcinómu prsníka sú ipsilaterálne axilárne lymfatické 
uzliny, menej často supraklavikulárne a vnútorné mammárne lymfatické uzliny. Axilárne 
lymfatické uzliny drénujú až 85% lymfy zo všetkých prsníkových kvadrantov. Zvyšok je 
drénovaný do vnútorných mamárnych uzlín. 

 Prítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách je najsilnejší prognostický ukazovateľ, 
podľa ktorého sa riadi ďalšia adjuvantná liečba. Chirurgické odstránenie a následne 
histologické vyšetrenie axilárnych lymfatických uzlín má predovšetkým diagnostický 
význam. Menej jasný je terapeutický význam chirurgického odstránenia axilárnych uzlín (viď 
nižšie). 

 Pravdepodobnosť postihnutia axilárnych lymfatických uzlín závisí od veľkosti 
a lokalizácie tumoru, histologického gradingu a prítomnosti lymfatickej invázie v nádore. 

Veľkosť tumoru a okraje 

 Riziko postihnutia axilárnych lymfatických uzlín stúpa priamo úmerne s veľkosťou 
tumoru. V súbore s 2282 ženami s invazívnym karcinómom prsníka alebo duktálnym 
karcinómom in situ (BCIS) bola nasledovná incidencia postihnutia axilárnych lymfatických 
uzlín. 

• TIS – 0,8% 
• T1 A – 5% 
• T1 B – 16% 
• T1 C – 28% 
• T2 – 47% 
• T3 – 68% 
• T4 – 86% (1) 

 Podobné zistenia priniesli aj ďalšie štúdie. Uvedené výsledky jasne ukazujú, že metastázy 
v lymfatických uzlinách môžu byť aj pri veľmi malých invazívnych tumoroch. Výskyt 
metastáz v axilárnych uzlinách aj u veľmi malých tumorov je dôvodom, prečo sa histologické 
vyšetrenie axilárnych lymfatických uzlín považuje za štandardný terapeutický postup (až na 
malé výnimky uvedené nižšie). 

Histologická charakteristika 

 Tumory s gradingom 1 majú signifikantne nižší výskyt metastáz v axilárnych lymfatických 
uzlinách v porovnaní s tumormi grade 2 a 3 nádormi. Napríklad podľa dát SEER (surveillance 
epidemiology and results) databázy u pacientok s grade 1 tumorom je incidencia axilárnych 
metastáz 3,4 % a pri grade 3 tumoroch narastá až na 21% (2). Menšie ako 5 percentné riziko 
postihnutia axilárnych lymfatických uzlín je u nádorov grade 1, menších ako 5mm bez 
lymfatickej invázie, u mucinóznych alebo čistých tubulárnych karcinómov menších ako 1cm. 
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 Incidencia metastáz v axilárnych lymfatických uzlinách u žien s DCIS sa pohybuje od 0-
4%. Vo všeobecnosti sa tento fakt pripisuje malej nedetekovanej invazívnej komponente 
nádoru (podrobnejšie viď kapitola Duktálny invazívny karcinóm). 

Lokalizácia tumoru 

 Axilárne lymfatické uzliny sú najčastejšie postihnuté nádormi z laterálnej časti prsníka. 
Príčinou je odlišná lymfatická drenáž niektorých mediálnych tumorov do vnútorných 
mamárnych uzlín. 

Vyšetrovacie metódy 

 Fyzikálne vyšetrenie nie je považované za dôveryhodnú metódu pri diagnostike 
metastatického postihnutia axilárnych lymfatických uzlín. Histologické vyšetrenie 
odstránených lymfatických uzlín je najpresnejšou metódou pre hodnotenie metastatického 
postihnutia. Pozitívna prediktívna hodnota palpácie sa pohybuje medzi 61 až 84% a negatívna 
prediktívna hodnota je len 50-60%. Preto je chirurgický staging indikovaný aj u pacientok 
s klinicky negatívnou axilou. (3-5) 

 Výnimku tvorí iba malá skupina žien vyššieho veku (nad 70 rokov), s malým nádorom (< 
2cm) a s pozitívnymi estrogénovými receptormi. U tejto skupiny pacientok výsledok 
histologického vyšetrenia nezmení adjuvantnú liečbu. Aj v prípade pozitívnych lymfatických 
uzlín, aj v prípade negatívnych lymfatických uzlín dostanú pacientky adjuvantnú hormonálnu 
liečbu. 

 Ultrazvukové vyšetrenie axily, prípadne žiadne iné zobrazovacie vyšetrenie nenahrádza 
chirurgické vyšetrenie axily. Ultrazvukové vyšetrenie môže identifikovať nehmatnú 
lymfatickú uzlinu. Ak tenkoihlová aspiračná biopsia potvrdí jej pozitivitu, u pacientky je 
indikovaná exenterácia axily. Ak bude lymfatická uzlina cytologicky negatívna, je indikované 
vykonať biopsiu sentinelovej uzliny. 

 Chirurgický staging sa vykonáva dvomi spôsobmi: biopsiou sentinelovej uzliny alebo 
exenteráciou axily. (Biopsii sentinelovej lymfatickej uzliny je venovaná samostatná kapitola.) 

Indikácie 

• Biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny je indikovaná u pacientok s negatívnym 
klinickým nálezom v axile 

• Exenterácia axily je indikovaná u pacientok s klinicky pozitívnym nálezom 
v axilárnych lymfatických uzlinách (optimálne je, ak fyzikálny nález axilárnej 
lymfadenopatie je potvrdený tenkoihlovou aspiračnou biopsiou) 

• Exenterácia axily je indikovaná u pacientok s pozitívnym nálezom v sentinelovej 
lymfatickej uzline. 

Exenteráciu axily nie je nevyhnutné vykonať u pacientok s menšími nádormi (T1, T2), 
ktoré majú pozitívne estrogénové receptory, negatívny klinický nález v axile a menej 
ako 3 pozitívne lymfatické uzliny pri sentinelovej biopsii. Exenterácia axily vedie 
zriedkavo k zmene adjuvantnej liečby u tejto skupiny pacientok a riziko lokálnej 
recidívy sa zdá byť nízke. 
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Rozsah disekcie 

 Zvažovanie rozsahu disekcie je hľadanie optimálneho pomeru medzi morbiditou 
a efektom. Hlavným cieľom disekcie lymfatických uzlín je stanovenie prognózy ochorenia. 
Podľa medzinárodného konsenzu je potrebné vyšetriť minimálne 8-10 lymfatických uzlín, aby 
sme mohli považovať vyšetrenie za dostatočne priekazné. 

 Priestor axily sa anatomicky rozdeľuje na 3 etáže (viď obrázok č. 1). Prvá etáž je priestor 
inferiorne od úponu pektorálneho svalu, druhá etáž je priestor pod úponom pektorálneho svalu 
a tretia etáž je priestor nad úponom pektorálneho svalu (v podstate ide o infraklavikulárne 
lymfatické uzliny). Exenterácia tretej etáže je spojená s podstatne vyšším percentom 
dlhodobých následkov ako exenterácia prvej a druhej etáže a preto sa jej snažíme vyhnúť. 
U väčšiny tam nájdeme dostatočný počet lymfatických uzlín (8-10 lymfatických uzlín) na 
presné posúdenie prognózy pacientky. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje metastáza v lymfatickej 
uzline v 3. etáži, ak boli v nižších úrovniach lymfatické uzliny negatívne. Exenterácia prvej 
a druhej etáže axily sa preto považuje za dostatočný rozsah disekcie. Exenterácia tretej etáže 
je liečbou voľby iba pre pacientky s metastatickým postihnutím lymfatických uzlín v tretej 
etáži. 

Dopad axilárnej disekcie lymfatických uzlín na prežitie 

 Disekcia axilárnych lymftických uzlín jednoznačne ovplyvňuje prežívanie tým, že na 
základe histologického vyšetrenia uzlín indikujeme adjuvantnú liečbu. Viaceré 
randomizované štúdie i rozsiahle metaanalýzy potvrdili pozitívny vplyv adjuvantnej liečby na 
prežívanie (viď kapitola „Adjuvantná liečba“). 

 Otázkou je, či je nevyhnutné odstrániť všetky pozitívne uzliny alebo stačí vykonať 
vyšetrenie uzlín v takom rozsahu, aby sme mali dostatok informácii na správnu adjuvantnú 
liečbu. Inými slovami: Prežívajú pacientky s adjuvantnou liečbou lepšie, ak majú kompletne 
odstránené všetky pozitívne lymfatické uzliny v porovnaní s pacientkami, u ktorých všetky 
pozitívne lymfatické uzliny odstránené neboli ? Nájsť odpoveď na túto otázku je veľmi ťažké. 
Nie je jednoduché, zostaviť dostatočne veľkú prospektívnu randomizovanú štúdia, vzhľadom 
na nutnosť zohľadniť v nej všetky ďalšie rizikové faktory ako aj typ adjuvantnej chemoterapie 
a hormonálnej liečby i rozsah adjuvantnej rádioterapie. Výsledky štúdií, ktoré máme 
k dispozícii, sú kontraverzné. 

• Viaceré staršie retrospektívne analýzy a minimálne jedna prospektívna štúdia zistili 
pozitívny vplyv exenterácie axily na celkové prežívanie, ale spoločnou chybou týchto 
štúdii je, že adjuvantnú systémovú liečbu dostávali iba pacientky, ktoré podstúpili 
disekciu axily (6, 7-9). 

• Najviac pozornosti sa venuje americkej prospektívnej randomizovanej štúdii NSABP 
B04, v ktorej sa samostatne hodnotili pacientky s klinicky negatívnymi a klinicky 
pozitívnymi uzlinami (10, 11). Pacientky s negatívnymi uzlinami, boli randomizované 
na 3 liečebné ramená: mastektómia s disekciou axily, mastektómia s iradiáciou axily 
a mastektómia s odloženou disekciou axily (disekcia bola vykonaná až pri klinickej 
manifestácii metastického postihnutia axilárnych lymfatických uzlín). V skupine 
s klinicky pozitívnymi lymfatickými uzlinami boli pacientky randomizované na dve 
ramená: mastektómia s disekciou axily a mastektómia s iradiáciou axily. V oboch 
skupinách pacientok sa nezistil žiaden rozdiel v celkovom prežívaní, v prežívaní bez 
recidívy alebo v prežívaní bez vzdialených metastáz medzi pacientkami, ktoré podstúpili 
alebo nepodstúpili pooperačnú disekciu lymfatických uzlín. 
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• Taktiež metaanalýza štyroch randomizovaných štúdií, ktoré sa uskutočnili v posledných 
desiatich rokoch, nepotvrdila význam axilárnej disekcie na prežívanie pacientok 
s karcinómom prsníka (12). 

 Na základe vyššie uvedených výsledkov sa v súčasnosti väčšina autorov prikláňa k názoru, 
že kompletné odstránenie všetkých pozitívnych lymfatických uzlín neovplyvňuje celkové 
prežívanie. Benefit, ktorý môže priniesť kompletná disekcia pacientke, bude pravdepodobne 
prekrytý adjuvantnou rádioterapiou a systémovou liečbou. 

Rádioterapia verzus disekcia axily 

 V súvislosti s vyššie spomínanými štúdiami sa otvorila otázka, či by nebolo možné 
nahradiť chirurgickú intervenciu v axile rádioterapiou na axilu. Výsledky z dostupných štúdií 
poukazujú, že vlastný terapeutický efekt oboch liečebných spôsobov bude asi rovnaký alebo 
veľmi podobný. Rádioterapia by mohla nahradiť disekciu iba takej skupiny pacientok, 
u ktorých histologický nález v lymfatických uzlinách neovplyvní indikáciu systémovej liečby. 
S takýmito pacientkami sa v klinickej praxi vlastne nestretneme. U pacientok 
s klinicky pozitívnymi lymfatickými uzlinami potrebujeme informáciu o počte postihnutých 
lymfatických uzlín na správne indikovanie adjuvantnej liečby. Pre pacientky s klinicky 
negatívnymi lymfatickými uzlinami je výhodnejšie vykonať biopsiu sentinelovej lymfatickej 
uzliny, lebo toxicita sentinelovej biopsie je podstatne nižšia ako toxicita rádioterapie. 
U pacientok s pozitívnou sentinelovou biopsiou je potrebné vykonať disekciu s cieľom 
stanoviť počet pozitívnych uzlín a pacientky s histologicky negatívnym nálezom nevyžadujú 
žiadnu ďalšiu liečbu na axilu. 

Komplikácie chirurgickej lie čby 

 Závažnejšie komplikácie po disekcii axily nie sú časté, najčastejšie zahŕňajú trombózu 
axilárnych vén a zranenia motorických nervov. Najzávažnejším problémom je lymfedém 
hornej končatiny, ktorý mnohokrát prináša pacientkam podstatné zhoršenie kvality života. 
Frekvencia komplikácii je vyššia u žien, ktoré podstúpili disekciu lymfatických uzlín aj 
rádioterapiu. 

Rádioterapia regionálnych lymfatických uzlín 

 Rádioterapia regionálnych lymfatických uzlín (vnútorné mamárne lymfatické uzliny, 
supraklavikulárne lymfatické uzliny a axilárne lymfatické uzliny) v kombinácii 
s rádioterapiou prsníka alebo hrudnej steny je podrobnejšie rozvedená v kapitole 
Rádioterapia. 

Zhrnutie 

• Postihnutie axilárnych lymfatických uzlín je jeden z najdôležitejších prognostických 
faktorov u žien so skorým štádiom ochorenia. Histologické vyšetrenie odobraných 
lymfatických uzlín je najpresnejšou metódou na zistenie rozsahu ochorenia v uzlinách  

• Pre pacientky s klinicky negatívnymi axilárnymi lymfatickými uzlinami je metódou 
voľby sentinelová biopsia lymfatickej uzliny, ktorá dokáže dobre identifikovať 
pacientky bez postihnutia axilárnych lymfatických uzlín a eliminuje extenzívny 
chirurgický zákrok. 
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• Disekcia axilárnych lymfatických uzlín ostáva štandardom u žien, 
� ktoré majú 3 alebo viac pozitívnych sentinelových uzlín alebo  
� ktoré majú tenkoihlovou aspiračnou biopsiou potvrdenú metastázu 

v lymfatickej uzline. 
• Exenteráciu axily nie je nevyhnutné vykonať u pacientok s menšími nádormi (T1, T2), 

ktoré majú pozitívne estrogénové receptory, negatívny klinický nález v axile a menej 
ako 3 pozitívne lymfatické uzliny pri sentinelovej biopsii. Exenterácia axily vedie 
zriedkavo k zmene adjuvantnej liečby u tejto skupiny pacientok a riziko lokálnej 
recidívy sa zdá byť nízke. 

• Biopsiu sentinelovej uzliny alebo exenteráciu axily nie je potrebné vykonať u žien vo 
vyššom veku s malým tumorom, s klinicky negatívnou axilou a pozitívnymi 
estrogennými receptormi, ktoré plánujeme liečiť adjuvantnou hormonálnou liečbou. 

• Axilárna rádioterapia môže byť vhodnou alternatívou k disekcii axilárnych 
lymfatických uzlín u pacientok s klinicky negatívnymi uzlinami, u ktorých by nodálna 
histológia nezmenila terapeutický plán. 
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10  SENTINELOVÁ BIOPSIA PRI KARCINÓME PRSNÍKA 

 Stav axilárnych lymfatických uzlín je jeden z najdôležitejších prognostických faktorov 
u žien s včasným karcinómom prsníka. Histologické vyšetrenie lymfatických uzlín je 
najpresnejšia metóda na posúdenie lymfatickej nádorovej invázie. Axilárna disekcia bola 
dlhodobo štandardná súčasť manažmentu včasného karcinómu prsníka. Benefity axilárnej 
disekcie zahŕňajú vplyv na kontrolu ochorenia (napr. axilárna rekurencia a prežívanie), 
prognostickú hodnotu ako aj úlohu v rozhodovaní o výbere následnej liečby. Avšak uvedený 
invazívny výkon môže mať aj komplikácie, akými sú lymfedém, nervové poškodenie alebo 
dysfunkcia ramenného kĺbu, ktoré majú negatívny dopad na kvalitu života pacientky. 
Axilárna disekcia zostáva naďalej štandardný postup u žien s klinicky palpovateľnými 
zväčšenými axilárnymi lymfatickými uzlinami alebo pozitívnymi uzlinami potvrdenými 
ultrasonograficky navigovanou tenkoihlovou aspiračnou biopsiou. U pacientok s klinicky 
negatívnou axilou je sentinelová biopsia alternatívna metóda stagingu axily s menšou 
morbiditou v porovnaní s axilárnou disekciou. 

Vývoj a validácia techniky sentinelovej biopsie 

 Metóda sentinelovej biopsie je založená na pozorovaní, že nádorové bunky migrujúce 
z primárneho tumoru metastazujú do jednej alebo viacerých lymfatických uzlín ešte predtým 
ako postihnú ďalšie lymfatického uzliny. Injekcia modrej farbičky a/alebo rádioznačeného 
koloidu do oblasti primárneho tumoru umožňuje identifikáciu sentinelovej lymfatickej uzliny 
u väčšiny pacientov a jej stav odráža stav zostávajúcich regionálnych lymfatických uzlín. 
U pacientok s klinicky negatívnou axilou identifikuje sentinelová biopsia pacientov bez 
postihnutia axilárnych lymfatických uzlín, čím sú ušetrené rozsiahlejšieho chirurgického 
výkonu. Viaceré klinické štúdie potvrdili, že riziko morbidity, zvlášť lymfedému, poruchy 
citlivosti a deficitu abdukcie ramena, je signifikantne nižšie u sentinelovej biopsie 
v porovnaní so štandardnou axilárnou disekciou (1-7). Väčšina chirurgov a väčších 
onkologických centier akceptovali metodiku sentinelovej biopsie ako štandardný výkon na 
hodnotenie postihnutia axilárnych lymfatických uzlín. Odporučenia Americkej spoločnosti 
klinickej onkológie (ASCO) uvádzajú sentinelovú biopsiu ako alternatívu axilárnej disekcie 
u pacientov s klinicky negatívnymi uzlinami pri včasnom karcinóme prsníka. Podobné 
stanovisko zaujal aj medzinárodný expertný panel na primárnu liečbu včasného karcinómu 
prsníka. Napriek variabilite selekčných kritérií a techniky, sentinelová lymfatická uzlina sa 
identifikuje v približne 96% prípadov a odráža stav zostávajúcich axilárnych lymfatických 
uzlín u viac ako 95% prípadov. Falošne negatívny výsledok sa uvádza v 5-10% (senzitivita 
90-95%), nižšie percentá sa uvádzajú v prípade skúsených chirurgov. Najväčším rizikom 
sentinelovej biopsie je potenciálne falošne negatívny výsledok, ktorý by zvyšoval riziko 
axilárnej rekurencie, avšak napriek udávanému 5-10% riziku falošnej negativity sentinelovej 
biopsie na základe klinických štúdii sa ukazuje, že riziko axilárnej rekurencie pri negatívnej 
sentinelovej biopsii pri včasnom karcinóme prsníka je nízke (0-4,5%). Kľúčové štúdie ktoré 
validovali metodiku sentinelovej biopsie sú: 

• V multicentrickej štúdii u 443 pacientov s včasným karcinómom prsníka podstúpili 
všetci pacienti sentinelovú biopsiu s použitím rádioznačeného koloidu a následnou 
kompletnou axilárnou disekciou (8,9). Najmenej jedna sentinelová lymfatická uzlina 
sa identifikovala v 98% prípadov a prediktívna hodnota negatívnej sentinelovej 
lymfatickej uzliny bola 96%, s falošnou negativitou na úrovni 11% (senzitivita 88%). 
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Podrobnejšie patologické hodnotenie lymfatických uzlín v prípade falošnej negativity 
za použitia imunohistochémie zvýšilo pravdepodobnosť nálezu okultných metastáz 
u10,3% prípadov (10). 

• Systematický prehľad vykonaný ASCO expertným panelom zahrňoval 69 vhodných 
štúdií so sentinelovou biopsiou pri včasnom karcinóme prsníka s celkovým počtom 
8059 pacientov (11,12). Sentinelová lymfatická uzlina bola identifikovaná za použitia 
rádio koloidu, modrej farbičky alebo oboch. Identifikácia bola úspešná v 95% 
prípadov. Falošná negativita sa pozorovala v 7,3% (0-29%). Kombinácia rádiokoloidu 
a modrej farbičky viedla k nižším množstvám falošne negatívnych prípadov 
v porovnaní s modrou farbičkou samostatnou. 

• Štúdia NSABP B-32, publikovaná po vyššie uvedenom prehľade, zahrnula 5 611 
pacientok s karcinómom prsníka, s klinicky negatívnymi uzlinami a porovnávala 
sentinelovú biopsiu s následnou axilárnou disekciou verzus sentinelovú biopsiu 
s následnou axilárnou disekciou len v prípade pozitivity sentinelovej lymfatickej 
uzliny (13,14). Lymfatické mapovanie bolo úspešné v 97% a falošná negativita sa 
zaznamenala v 9,8% prípadoch. Pri mediáne sledovania takmer 8 rokov sa 
nepozorovali signifikantné rozdiely v regionálnej kontrole, celkovom prežívaní alebo 
prežívaní bez choroby pri porovnaní vyššie uvedených dvoch skupín. Podobné 
výsledky sa zaznamenali aj v štúdii KiSS (German Clinical Interdisciplinary Sentinel 
Study), ktorá zahrnula 1182 pacientov (15). 

Indikácie 

 Sentinelová biopsia by mala byť vykonaná u väčšiny žien s klinicky uzlinovo negatívnym 
invazívnym alebo mikroinvazívnym karcinómom prsníka. Môže byť vynechaná v prípade, ak 
informácia o stave lymfatických uzlín neovplyvní rozhodovanie o adjuvantnej liečbe. Ako 
príklad, pacientka staršia ako 70 rokov s malým (menej ako 2cm), estrogén receptor 
pozitívnym tumorom a klinicky negatívnou axilou môže byť liečená bez použitia sentinelovej 
biopsie. Sentinelová biopsia je ďalej indikovaná u pacientok s extenzívnym duktálnym 
karcinómom in situ (DCIS), ktoré podstupujú mastektómiu. V tomto prípade by nebolo 
možné vykonať sentinelovú biopsiu po mastektómii v prípade histologického nálezu 
invazívneho ochorenia a musela sa by sa vykonať axilárnaj disekcia za účelom stagingu. 
V prípade, že sentinelová biopsia nie je úspešná alebo sa nájdu klinicky suspektné lymfatické 
uzliny v axile, chirurg by mal vykonať axilárnu disekciu za účelom stagingu a zabezpečenia 
lokoregionálnej kontroly. 

Úloha ultrazvuku pri hodnotení sentinelovej lymfatickej uzliny 

 U žien s klinicky suspektnými lymfatickými uzlinami, predoperačný ultrazvuk axily 
s tenkoihlovou aspiráciou alebo tzv. core biopsiou suspektných oblastí umožní identifikovať 
pacientky s pozitívnymi uzlinami a následnou potrebou axilárnej disekcie. Ako príklad, v 
štúdii u 653 pacientok, v 26% prípadov sa predoperačne diagnostikovalo postihnutie axily za 
použitia ultrazvuku a tenkoihlovej aspirácie, čím sa predišlo ďalšej operácii u 150 žien. 
Efektivita uvedeného postupu sa však v rámci jednotlivých centier líši, pretože presnosť 
ultrazvukového vyšetrenia je vo veľkej miere ovplyvnená erudovanosťou diagnostika. 
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Manažment metastáz sentinelovej lymfatickej uzliny 

 U približne 40% pacientok s pozitívnou sentinelovou lymfatickou uzlinou sa nájde 
reziduálne ochorenie v axile. Metastázy v sentinelovej lymfatickej uzline môžu byť vo forme 
izolovaných nádorových buniek, mikrometastáz alebo makrometastáz, v závislosti na veľkosti 
najväčšieho nádorového depozitu v sentinelovej uzline. 

• Izolované nádorové bunky- sú zahrnuté v TNM v stagingovom systéme karcinómu 
prsníka. Sú charakterizované ako malé zhluky buniek nie väčšie ako 0,2 mm alebo 
nesplývajúce alebo takmer splývajúce zhluky buniek nepresahujúce počet 200 buniek 
v jednotlivom histologickom reze lymfatickou uzlinou a sú hodnotené prognosticky 
porovnateľne k pacientom s negatívnymi uzlinami. Nález izolovaných nádorových 
buniek nie je indikáciou na axilárnu disekciu, rádioterapiu alebo adjuvantnú 
systémovú liečbu. 

• Mikrometastázy- nález mikrometastáz v lymfatickej uzline sa označuje ako pN1mi 
(viac ako 0,2 mm a nie viac ako 2mm). Prognostický význam nálezu mikrometastáz 
v lymfatickej uzline je však nejednoznačný. Väčšina štúdii nepreukázala žiadny 
rozdiel alebo len malú redukciu v prežívaní v porovnaní s pacientkami bez nálezu 
mikrometastáz. Avšak niektoré analýzy preukázali možný negatívny prognostický 
dopad mikrometastáz u pacientok s karcinómom prsníka. Diskutuje sa 
o prognostickom význame veľkosti mikrometastáz v sentinelovej lymfatickej uzline 
(menej alebo rovné ako 0,2 mm verzus väčšie) v predpovedaní pravdepodobnosti 
a významu postihnutia axilárnych nesentinelových lymfatických uzlín. Aj keď 
odporúčania ASCO a NCCN odporúčajú kompletnú axilárnu disekciu u pacientok 
s histologicky detekovanými mikrometastázami v sentinelovej lymfatickej uzline, 
uvedený prístup sa v súčasnosti prehodnocuje u žien s menej ako 3 pozitívnymi 
lymfatickými uzlinami. 

• Makrometastázy- ASCO ako aj NCCN odporúčajú vykonať rutinnú axilárnu disekciu 
u pacientok s makrometastázami v sentinelovej lymfatickej uzline (viac alebo rovné 
ako 2mm), avšak rutinná indikácia kompletnej axilárnej disekcie u pacientek s menej 
ako 3 pozitívnymi sentinelovými uzlinami je v súčasnosti kontroverzná (viď nižšie). 

Kedy by mala byť vykonaná kompletná axilárna disekcia? 

 Potreba kompletnej axilárnej disekcie u žien s klinicky negatívnymi uzlinami a T1 alebo 
T2 tumormi závisí na výsledku sentinelovej biopsie. Existujú jasné indikácie ale i niektoré 
situácie, pri ktorých je optimálny chirurgický prístup kontroverzný. Všeobecne sú 
akceptované uvedené prístupy: 

• U pacientok s histologicky negatívnou sentinelovou lymfatickou uzlinou nie je 
kompletná axilárna disekcia indikovaná. 

• Pacientky s nálezom izolovaných nádorových buniek v sentinelovej lymfatickej uzline 
sú považované za uzlinovo negatívne a kompletná axilárna disekcia nie je ani v tomto 
prípade indikovaná. 

• Kompletná axilárna disekcia za účelom stagingu a zabezpečenia lokálnej kontroly 
ochorenia je indikovaná u pacientok s pozitívnou sentinelovou lymfatickou uzlinou 
s nálezom mikrometastáz alebo makrometastáz v 3 alebo viacerých uzlinách, 
detekovaných štandardnou metódou farbenia hematoxylínom a eozínom. Axilárna 
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disekcia pravdepodobne nie je nevyhnutná u vybraných pacientok s nálezom mikro 
alebo makrometastáz v menej ako 3 sentinelových lymfatických uzlinách, pretože 
výsledok väčšinou neovplyvní výber systémovej liečby a riziko axilárnej rekurencie sa 
zdá byť nízke (viď nižšie). 

 

Štúdia ACOSOGZ-0011 hodnotila potrebu kompletnej axilárnej disekcie u pacientok 
s tumormi T1 alebo T2 s klinicky negatívnou axilou a nálezom menej ako 3 pozitívnych 
sentinelových lymfatických uzlín (1,16,17). U všetkých pacientok bola aplikovaná 
rádioterapia na prsník. Pri mediáne sledovania 6,3 roka sa nepreukázal signifikantný rozdiel 
v prežívaní alebo lokoregionálnej rekurencii medzi skupinou so sentinelovou biopsiou 
a následnou axilárnou disekciou verzus skupinou so samotnou sentinelovou biopsiou. 5-ročné 
celkové prežívanie medzi oboma skupinami pacientok bolo porovnateľné (91,9 verzus 
92,5%). Podobné bolo aj 5-ročné prežívanie bez choroby (82,2 verzus 83,9%). Voči 
výsledkom štúdie však boli vznesené námietky, pretože štúdia bola predčasne ukončená pre 
nízky nábor pacientov a preto nemala adekvátnu štatistickú silu na hodnotenie celkového 
prežívanie. Väčšina pacientok mala tumory veľkosti T1 (takmer 70%) a pozitivitu 
hormonálnych receptorov (85%). Stav estrogénových receptorov a adjuvantná systémová 
liečba boli nezávislými prediktormi prežívania. 

Na základe zjavného nálezu v spomínanej štúdii, že kompletná axilárna biopsia nemala 
vplyv na lokoregionálne recidívy, možno konštatovať, že kompletná axilárna disekcia nemusí 
byť potrebná pre všetky pacientky s tumormi veľkosti T1 s klinicky negatívnou axilou, 
s menej ako 3 pozitívnymi sentinelovými lymfatickými uzlinami, ktoré sú liečené 
rádioterapiou na prsník, a to zvlášť u pacientok s estrogén receptor pozitívnymi tumormi. 
V prípade vynechania kompletnej axilárnej disekcie je indikovaná rádioterapia na celý prsník. 

NCCN neakceptovala výsledky tejto štúdie a nezmenila svoje odporúčania. Naďalej 
odporúča kompletnú axilárnu disekciu pre všetky pacientky s pozitívnymi sentinelovými 
lymfatickými uzlinami, pokiaľ nebudú k dispozícii výsledky ďalších randomizovaných 
klinických štúdii. Avšak pri rozhodovaní o terapeutickom postupe je možné urobiť rozdiely 
pri náleze izolovaných nádorových buniek, mikrometastáz alebo makrometastáz. Za daných 
okolností je možné zvážiť vynechanie axilárnej disekcie v prípade malého objemu tumoru 
(napríklad v prípade mikrometastáz), ak sa plánuje celoprsníková rádioterapia so zahrnutím 
vysokých axilárnych polí. Prebiehajú ďalšie randomizované štúdie hodnotiace benefit 
axilárnej disekcie u pacientok s klinicky negatívnou axilou a pozitívnymi sentinelovými 
lymfatickými uzlinami. U žien s plánovanou mastektómiou a pozitívnou sentinelovou 
biopsiou je kompletná axilárna disekcia indikovaná za účelom stanovenia počtu pozitívnych 
lymfatických uzlín pre posúdenie potreby rádioterapie po mastektómii. 

Prediktívne nomogramy 

 Sentinelová biopsia s následnou kompletnou axilárnou disekciou vedie k výrazne vyššej 
morbidite v porovnaní so sentinelovou biopsiou samotnou. U väčšiny pacientok s pozitívnou 
sentinelovou lymfatickou uzlinou sa však nenájdu ďalšie pozitívne uzliny po kompletnej 
axilárnej disekcii. Vzhľadom k tomu boli navrhnuté viaceré prediktívne nomogramy na 
hodnotenie rizika postihnutia ďalších lymfatických uzlín za účelom ušetrenia časti žien 
nepotrebnému a potenciálne poškodzujúcemu chirurgickému výkonu. Tieto nomogramy 
zahŕňajú viaceré klinické a patologické znaky, akými sú veľkosť/počet metastáz 
v sentinelovej lymfatickej uzline, extranodálna extenzia a veľkosť/prítomnosť 
lymfovaskulárnej invázie v primárnom tumore. Žiadny z nomogramov však nepreukázal 
dostatočnú validitu na použitie v klinickej praxi. 
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Sentinelová biopsia v špeciálnych prípadoch 

Sentinelová biopsia zostáva kontroverzná vo vybraných klinických prípadoch. 

 Vzhľadom na zriedkavý výskyt karcinómu prsníka u mužov máme k dispozícii len 
limitované údaje. V retrospektívnej štúdii u 30 mužov s karcinómom prsníka sa zaznamenala 
100% senzitivita identifikácie sentinelovej uzliny a falošná negativita na úrovni 0% (18). 
Prospektívne štúdie hodnotiace senzitivitu a špecificitu sentinelovej biopsie u mužov neboli 
uskutočnené. Zdá sa však, že základné princípy sentinelovej biopsie u žien môžu byť 
aplikované aj na mužov. 

 Väčšina štúdii hodnotiacich sentinelovú biopsiu zahŕňala pacientky s karcinómom prsníka 
v štádiu T1 alebo T2 s veľkosťou tumoru menej ako 5 cm, pretože väčšie nádory majú väčšiu 
pravdepodobnosť pozitivity axilárnych lymfatických uzlín. Avšak niektoré štúdie preukázali, 
že sentinelová biopsia je presná aj u pacientok s T3 tumormi a klinicky negatívnou axilou 
(19,20). Vzhľadom k tomu viacerí odborníci nepokladajú väčšie nádory prsníka za 
kontraindikáciu sentinelovej biopsie v prípade klinicky negatívnej axily. Avšak pacientky 
s T4 tumormi alebo inflamatórnym karcinómom prsníka nie sú kandidátky na sentinelovú 
biopsiu. V prípade inflamatórneho karcinómu prsníka sa zaznamenala vysoká falošná 
negativita vyšetrenia, pravdepodobne ako dôsledok čiastočne obturovaných, funkčne 
abnormálnych subdermálnych lymfatických ciev. Zároveň je inflamatórny karcinóm prsníka 
jednou z mála absolútnych kontraindikácií sentinelovej biopsie. Na základe ASCO 
odporúčaní z roku 2005 sa neodporúča rutinné použitie sentinelovej biopsie u pacientok 
s lokálne pokročilým alebo inflamatórnym karcinómom prsníka, u ktorých bola indikovaná 
axilárna disekcia za účelom zabezpečenia lokoregionálnej kontroly ochorenia. 

 Stále sa diskutuje optimálne načasovanie sentinelovej biopsie u pacientok liečených 
neoadjuvantnou chemoterapiou, pretože niektoré práce poukázali na horšiu identifikáciu 
sentinelovej lymfatickej uzliny a vyššie množstvo falošne negatívnych výsledkov v prípade 
prevedenia sentinelovej biopsie po indukčnej chemoterapii (21,22). Niektoré iné 
nekontrolované štúdie však podporujú dostatočnú validitu sentinelovej biopsie v uvedenej 
skupine pacientok. Vykonanie sentinelovej biopsie po neoadjuvantnej chemoterapii by mohlo 
uchrániť pred kompletnou axilárnou disekciou pacientky, u ktorých príde k znegatívneniu 
lymfatických uzlín v dôsledku chemoterapie (23,24). NCCN odporúčania z roku 2011 
odporúčajú vykonať sentinelovú biopsiu pred neoadjuvantnou chemoterapiou, čo zabezpečí 
potrebnú prognostickú informáciu za účelom plánovania lokoregionálnej terapie. Kompletná 
axilárna disekcia, ak je indikovaná, môže byť vykonaná po chemoterapii v čase definitívneho 
chirurgického výkonu. Validita sentinelovej biopsie u pacientok po neoadjuvantnej 
chemoterapii sa hodnotí v práve prebiehajúcej štúdii ACOSOG–Z1071. 

 Štúdie hodnotiace funkčnú anatómiu lymfatickej drenáže prsníka podporujú teóriu, že 
všetky kvadranty prsníka sú drénované rovnakými lymfatickými uzlinami (25,26). Na základe 
dostupných výsledkov a ASCO odporúčaní je sentinelová biopsia vhodná metóda aj 
u pacientok s multicentrickým ochorením. 

 Väčšina žien s duktálnym karcinómom in situ (DCIS) nevyžaduje hodnotenie axilárnych 
lymfatických uzlín, obzvlášť ak podstupujú prsník zachovávajúcu terapiu. Avšak pacientky 
s DCIS môžu byť kandidátky na sentinelovú biopsiu v prípade plánovanej mastektómie. Za 
uvedených okolností by vykonanie sentinelovej biopsie po mastektómii v prípade nálezu 
invazívneho ochorenia nebolo možné. Niektorí odporúčajú zvážiť sentinelovú biopsiu 
u pacientok podstupujúcich prsník zachovávajúci výkon alebo mastektómiu pre DCIS iba 
v prípade vysokého rizika postihnutia lymfatických uzlín, akými sú nález extenzívneho high 
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grade DCIS, podozrenie na prítomnosť invazívneho ochorenia na základe zobrazovacích 
vyšetrení alebo potvrdenie mikroinvazívneho ochorenia v core biopsii. Avšak v prípade 
vykonania lumpektómie a následného identifikovania invazívneho ochorenia môže byť 
sentinelová biopsia vykonaná ako separátna operácia. Uvedený prístup môže minimalizovať 
nepotrebnú morbiditu, keďže sentinelová biopsia môže byť spojená s komplikáciami. 
Sentinelová biopsia sa všeobecne vykonáva v prípade nálezu mikroinvazívneho ochorenia 
v prsníkovej biopsii alebo v prípade indikovania mastektómie pre extenzívne alebo 
multifokálne DCIS, kde je vysoké riziko okultnej invazívnej komponenty. V prípade nálezu 
metastáz pri sentinelovej biopsii by sa podľa toho menilo štádium ochorenia. 

 Bezpečnosť vykonania sentinelovej biopsie počas tehotenstva sa nehodnotila. Niektoré 
farbičky ako napríklad izosulfanová modrá by nemali byť podávané tehotným ženám. 
Dostupné údaje poukazujú na minimálnu dávku radiácie na plod pri použití rádiokoloidu 
a podľa NCCN odporúčaní z 2011 je rádiokoloid pokladaný za bezpečný aj pri použití 
v gravidite. Napriek tomu však ASCO (2005) neodporúča použitie sentinelovej biopsie 
u tehotných žien s včasným karcinómom prsníka. 

 Vhodnosť sentinelovej biopsie u žien s predchádzajúcimi neonkologickými chirurgickými 
výkonmi na prsníku (redukčná mamoplastika alebo použitie prsníkových implantátov) je 
nejasná. Vzhľadom na nedostatok údajov nie sú dostupné ani ASCO odporúčania. V prípade 
zvažovania sentinelovej biopsie v uvedenom prostredí sa odporúča vykonať aj predoperačnú 
lymfoscintigrafiu. Sentinelová biopsia po axilárnej chirurgii nebola dostatočne študovaná. 
ASCO neodporúča sentinelovú biopsiu u žien s predchádzajúcou axilárnou chirurgiou, avšak 
pribúdajú údaje o úspešnej druhotnej sentinelovej biopsii u pacientok s lokálnou rekurenciou 
karcinómu prsníka po predchádzajúcej sentinelovej biopsii a/alebo axilárnej disekcii. 
Uvedený postup sa uplatňuje čoraz častejšie a je potrebná ďalšia štúdia, ktorá by okrem iného 
objasnila aj optimálny interval pred opakovaním sentinelovej biopsie. V prípade plánovanej 
opakovanej sentinelovej biopsie by mala byť vykonaná aj lymfoscintigrafia, pretože u týchto 
pacientok sa často uplatňuje alternatívna lymfatická drenáž. 

Sentinelové mapovanie neaxilárnych lymfatických uzlín 

 Sentinelová biopsia môže identifikovať neaxilárne uzlinové metastázy (vnútorné mamárne 
uzliny a intramamárne uzliny) v 43% prípadov, v závislosti od objemu a typu použitého 
koloidu, injekčnej techniky a lokalizácie primárneho tumoru a veľkosti. Klinický význam 
však ostáva kontroverzný, pretože väčšina údajov týkajúcich sa rozhodovania o liečbe 
a prognóze ochorenia pochádza z hodnotenia axilárnych lymfatických uzlín. 

Vnútorné mamárne uzliny 

 Pozitívne vnútorné mamárne uzliny sú väčšinou spojené s mediálnymi tumormi o veľkosti 
cez 2 cm. Pacientky s negatívnou axilou majú metastázy vo vnútorných mamárnych uzlinách 
v 8-10% prípadov. Diagnóza pozitívnych interných mamárnych uzlín môže ovplyvniť 
rozhodovanie o adjuvantnej systémovej liečbe a rádioterapii. Existujú viaceré obmedzenia 
týkajúce sa techniky sentinelovej biopsie na identifikáciu interných mamárnych uzlín. 
Technika sentinelovej biopsie nedokáže spoľahlivo identifikovať postihnuté vnútorné 
mamárne uzliny kvôli interferencii s rádioaktivitou v mieste primárneho tumoru. Časté je 
technické zlyhanie metódy (20-39%) u pacientok s parasternálnymi horúcimi škvrnami na 
lymfoscintigrafii a horúce škvrny v internej mamárnej oblasti nie vždy znamenajú postihnutie 
tumorom. Na posúdenie interných mamárnych uzlín môžu byť použité aj iné neinvazívne 
metódy ako napríklad NMR alebo PET vyšetrenie, aj keď tieto zobrazovacie modality 
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nedokážu s definitívnosťou určiť pozitivitu uzlín. Biopsia mamárnych je náročný chirurgický 
výkon, ktorý u pacientky podstupujúcej prsník zachovávajúci výkon väčšinou vyžaduje druhú 
incíziu, s následným negatívnym kozmetickým dopadom. Uvedený výkon môže byť 
komplikovaný pneumotoraxom, pleurálnym výpotkom alebo krvácaním. Chirurgický 
manažment interných mamárnych uzlín ostáva kontroverzný. Chýba konsenzus ohľadom 
potreby disekcie interných mamárnych uzlín u žien s pozitivitou sentinelovej biopsie. Interné 
mamárne uzliny nie sú rutinne disekované u pacientok podstupujúcich prsník zachovávajúcu 
liečbu alebo mastektómiu s disekciou axilárnych lymfatických uzlín. Vzhľadom na 
nedostatok definitívnych údajov, disekcia interných mamárnych uzlín so sentinelovou 
biopsiou by mala byť zatiaľ považovaná za experimentálny prístup. 

Intramamárne lymfatické uzliny 

 Viaceré publikované prípady potvrdili schopnosť identifikovať intramamárne lymfatické 
uzliny počas sentinelovej biopsie. Pozitívne intramamárne lymfatické uzliny sú prítomné u 1-
28% žien s karcinómom prsníka. Postihnutie intramamárnych uzlín je rovnako prognosticky 
významné ako pozitivita axilárnych lymfatických uzlín a má rovnakú hodnotu pri stanovovaní 
stagingu ochorenia.. Axilárna disekcia by mala byť zvažovaná u všetkých žien s pozitívnymi 
intramamárnymi lymfatickými uzlinami zistenámi pri sentinelovej biopsii, a to aj v prípade 
klinicky negatívnej axily. V uvedenom prípade je totiž postihnutie axilárnych lymfatických 
uzlín časté. 

Zhrnutie a odporúčania 

• Stav axilárnych lymfatických uzlín je jeden z najdôležitejších prognostických faktorov 
u žien s včasným karcinómom prsníka. Najpresnejšou metódou na posúdenie šírenia 
ochorenia do uvedených uzlín je histologické vyšetrenie extirpovaných lymfatických 
uzlín. Posúdenie postihnutia axily je nevyhnutné pre rozhodovanie o liečbe 
u pacientok s invazívnym karcinómom prsníka a disekcia axilárnych lymfatických 
uzlín ostáva štandardným prístupom u žien s klinicky pozitívnymi uzlinami. 

• U pacientok s včasným karcinómom prsníka s klinicky negatívnymi lymfatickými 
uzlinami sa odporúča iniciálne sentinelová biopsia pred axilárnou disekciou. 

• U pacientok s duktálnym karcinómom in situ podstupujúcich prsník zachovávajúci 
chirurgický výkon neodporúčame chirurgickú exploráciu axily. U pacientok 
s extenzívnym duktálnym karcinómom in situ podstupujúcich mastektómiu sa odporúča 
sentinelová biopsia. U pacientok s extenzívnym duktálnym karcinómom in situ 
vyžadujúcich mastektómiu je 20% riziko prítomnosti okultnej invazívnej choroby. 
V prípade nálezu invazívnej choroby a nevykonania sentinelovej biopsie bude 
potrebná axilárna disekcia. 

• V prípade neúspešného prevedenia sentinelovej biopsie alebo prítomnosti klinicky 
suspektných uzlín po odstránení všetkých sentinelových uzlín sa odporúča vykonať 
axilárnu disekciu. 

• U žien s klinicky suspektnými lymfatickými uzlinami, predoperačný axilárny ultrazvuk 
s tenkoihlovou aspiráciou alebo core biopsiou podozrivých miest môžu identifikovať 
pacientky s pozitívnymi uzlinami a následnou potrebou axilárnej disekcie. 

• U starších pacientok, ktoré sú klinicky uzlinovo negatívne a u ktorých informácia 
nodálneho postihnutia neovplyvní rozhodovanie o adjuvantnej liečbe sa neodporúča 
chirurgická explorácia axily. 
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• Rozhodovanie o prevedení axilárnej disekcie u žien podstupujúcich prsník 
zachovávajúci výkon s klinicky uzlinovo negatívnym karcinómom prsníka stupňa T1 
alebo T2 je založené na výsledku sentinelovej biopsie. 

a. U žien s negatívnou sentinelovou biopsiou alebo nálezom izolovaných 
nádorových buniek sa neodporúča vykonanie axilárnej disekcie. 

b. U žien s pozitivitou 3 alebo viacerých sentinelových lymfatických uzlín sa 
odporúča vykonanie axilárnej disekcie. 

c. U žien s pozitivitou 1 alebo 2 sentinelových uzlín, ktoré budú liečené 
celoprsníkovou rádioterapiou, sa odporúča vykonanie kompletnej axilárnej 
disekcie. Avšak u žien s T1, hormonálne pozitívnymi tumormi, ktoré akceptujú 
istú mieru neistoty ohľadom dlhodobého výsledku, je vynechanie kompletnej 
axilárnej disekcie prípustné. V prípade vynechania axilárnej disekcie 
u pacientok s pozitívnou sentinelovou lymfatickou uzlinou je indikovaná 
celoprsníková rádioterapia. U žien indikovaných na mastektómiu by mala byť 
vykonaná axilárna disekcia v prípade pozitity sentinelovej biopsie za účelom 
posúdenia potreby postmastektomickej rádioterapie. 

• Použitie sentinelovej biopsie za špeciálnych okolností, ako sú lokálne pokročilé 
ochorenie, pacientky podstupujúce neoadjuvantnú chemoterapiu, tehotné pacientky 
a pacientky s predchádzajúcou prsníkovou alebo axilárnou chirurgiou ostáva 
kontroverzné. Inflamatórny karcinóm prsníka je jedna z mála absolútnych 
kontraindikácii sentinelovej biopsie. 
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11  ÚLOHA RÁDIOTERAPIE PRI PRSNÍK  
 ZACHOVÁVAJÚCEJ LIE ČBE 

 Rádioterapia je dôležitá súčasť prsník zachovávajúcej liečby. Celoprsníková iradiácia 
(WBRT) zabezpečuje adekvátnu kontrolu mikroskopickej reziduálnej choroby, umožňuje 
uchovanie prsníka a zlepšuje prežívanie. 

Účinnosť rádioterapie 

 Pri porovnávaní efektu mastektómie s prsník zachovávajúcimi operáciami sa ukázalo, že 
prežívanie pacientok bolo rovnaké po obidvoch typoch operácie, ale v skupine pacientok 
s prsník zachovávajúcou operáciou bolo viacej lokálnych recidív, ktoré sa museli riešiť 
mastektómiou. Podrobnejšie hodnotenie mastektomovaných vzoriek ukázalo, že až u 41% 
pacientok sa nájde ďalšie nádorové ložisko vzdialené viac ako 2 cm od primárneho nádoru. 
Toto ložisko zostáva v prsníku po prsník zachovávajúcej operácii a je príčinou lokálnej 
recidívy. Percento žien s reziduálnym nádorovým ochorením viac ako 2cm od primárneho 
tumoru dobre koreluje s rizikom lokálnej recidívy u žien s invazívnym karcinómom prsníka, 
podstupujúcich prsník zachovávajúcu operáciu. Pooperačné ožiarenie celého prsníka 
umožňuje eradikáciu uvedených subklinických depozitov. 

 Viaceré štúdie preukázali benefit rádioterapie po prsník zachovávajúcej operácii na 
zníženie lokálnych recidív, ale nepodarilo sa v nich potvrdiť benefit rádioterapie na celkové 
prežívanie pacientok. 

• V štúdii NSABP B-06, zahrňujúcej ramená s lumpektómiou „s“ alebo „bez“ 
rádioterapie, incidencia rekurentného tumoru v ipsilaterálnom prsníku bola 
signifikantne nižšia v ožiarenej skupine (14 verzus 39% po 20.rokoch) (1). 

• V metaanalýze zahŕňajúcej 10 randomizovaných klinických štúdii porovnávajúcich 
konzervatívnu chirurgiu samotnú alebo s pridaním rádioterapie, absolútna redukcia 
rekurencie karcinómu prsníka v skupine s rádioterapiou bola 17% u žien s uzlinovo 
negatívnym ochorením a 19% v prípade uzlinovo pozitívneho ochorenia (2). 

Predĺženie prežívania pacientok v dôsledku pooperačnej rádioterapie potvrdili až rozsiahlejšie 
metaanalýzy. 

• Benefit rádioterapie na prežívanie u žien s BCT bol preukázaný v nedávnom 
aktualizovaní EBCTCG metaanalýzy. U 7300 žien zahrnutých v štúdiách BCT „s“ 
alebo „bez“ rádioterapie, 15-ročné riziko mortality na karcinóm prsníka bolo 
signifikantne nižšie v skupine žien s rádioterapiou (30,5 verzus 35,9 u kontrol, 
p=0,002). Pozitívny efekt rádioterapie sa potvrdil aj u žien s pozitívnymi lymfatickými 
uzlinami rovnako ako aj u žien s negatívnymi lymfatickými uzlinami (3). 

• V poolovanej analýze mortalitných údajov v 13 randomizovaných štúdií zahrňujúcich 
8206 pacientok, prežívanie bolo mierne ale signifikantne horšie u žien, ktoré nedostali 
rádioterapiu (4). Relatívne riziko úmrtia bolo 1,086, čo korešpondovalo 
s odhadovaným 8,6% relatívnym vzostupom mortality u pacientok, ktoré nedostali 
rádioterapiu ako súčasť BCT. 
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 Uvedené benefity sú však konfrontované s malým rizikom dlhodobej toxicity spojenej 
s liečbou, ktorá zahŕňa kardiovaskulárne komplikácie a sekundárne malignity. 

Vybrané dôležité údaje, týkajúce sa lokálnej rekurencie pri prsník 
zachovávajúcej operácii a úlohy rádioterapie 

• V štúdii NSABP B-06 sa nepreukázal signifikantný rozdiel v prežívaní medzi ženami 
podstupujúcich samotnú lumpektómiu a ženami, ktoré podstúpili lumpektómiu spolu 
s rádioterapiou, napriek dokázanému signifikantnému rozdielu v lokálnej rekurencii. 
Tento fakt sa často nesprávne interpretuje v zmysle, že vyššie riziko lokálnej 
rekurencie neovplyvní celkové prežívanie. Avšak uvedená štúdia nebola dostatočne 
veľká na to, aby zaznamenala malý benefit na prežívanie po pridaní rádioterapie. 
Naviac, výrazne sa znížila morbidita a mortalita spojená s rádioterapiou pri zavedení 
novších, zlepšených techník radiácie. 

• EBCTCG metaanalýza spomenutá vyššie jasne preukazuje, že zníženie rizika lokálnej 
rekurencie má vplyv na 15-ročnú mortalitu na karcinóm prsníka, keďže lokálna liečba 
podstatne znižujúca riziko lokálnej rekurencie bola spojená s vyšším 15-ročným 
prežívaním. Benefit v uvedenej analýze poukazuje na potenciál zabrániť jednému 
úmrtiu na karcinóm prsníka po 15-rokoch na každé 4 lokálne rekurencie, ktorým sa 
predíde v 5. roku. 

• Lokálna rekurencia môže znamenať skutočnú rekurenciu iniciálneho karcinómu alebo 
sekundárnu primárnu malignitu. Riziko vzniku druhého, nového ipsilaterálneho 
karcinómu prsníka po BCT je podobné riziku vzniku kontralaterálneho karcinómu 
prsníka buď po BCT alebo mastektómii (asi 0,5-1% za rok). 

 Aj keď rádioterapia na prsník je efektívna v eradikácii mikroskopických reziduálnych 
ložísk karcinómu prsníka, nepôsobí preventívne na následný vznik nových nádorov. 
Ipsilaterálne nové primárne karcinómy prsníka väčšinou vznikajú neskôr v porovnaní 
s pravými lokálnymi rekurenciami a zvyknú mať lepšiu prognózu. Preto ženy podstupujúce 
prsník zachovávajúcu operáciu vyžadujú celoživotné sledovanie za účelom skríningu pre 
riziko vzniku nových karcinómov v obidvoch prsníkoch. 

Štandardná pooperačná rádioterapia po BCT 

 Štandardná pooperačná rádioterapia po BCT, tzv. rádioterapia na celý prsník (WBRT – 
whole breast radiotherapy) pozostáva z dávky 45-50 Gy v 1,8-2 Gy dennej dávky podanej 
počas 4,5-5 týždňov. Pri WBRT býva zahrnutá do radiačného pola celý prsník, spodná časť 
axily a niektoré intramamárne lymfatické uzliny. Význam pridania rádioterapeutického 
boostu (iradiácia lokalizovaná na lôžko nádoru) po skončení celoprsníkovej rádioterapie je 
stále kontraverzný. Viaceré malé štúdie potvrdili benefit boostu na lokálnu recidívu, ale 
neboli schopné potvrdiť pozitívny účinok na celkové prežívanie. Súčasné odporúčania pre 
klinickú prax sa opierajú o veľkú EORTC štúdiu, do ktorej boli zaradené iba pacientky s T1 
a T3 po kompletnej excízii tumoru. 10 ročná kumulatívna incidencia lokálnych recidív bola 
nižšia u pacientok s boost-om (6,2 verzus 10,2%), pričom najväčší benefit dosiahli pacientky 
mladšie ako 40 rokov (13,5 verzus 23,9%). Celkové 10 ročné prežívanie však bolo rovnaké, 
nezávislé od toho, či pacientky dostali alebo nedostali boost. Vychádzajúc z výsledkov tejto 
štúdie sa dnes odporúča podať boost pacientkam s vyšším rizikom lokálnej recidívy 
(pacientky mladšie ako 50 rokov, s pozitívnymi lymfatickými uzlinami, s lymfovaskulárnou 
inváziou a pozitívnymi resp. nedostatočne veľkými negatívnymi resekčnými okrajmi).  
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 Treba však zdôrazniť, že ani rádioterapia s boostom nenahrádza kompletné odstránenie 
nádoru (akejkoľvek invazívnej zložky alebo DCIS) s dostatočne veľkým negatívnym 
okrajom. Iba v prípadoch, ak je infiltrácia okrajov je minimálna (fokálna, prípadne iba DCIS) 
a kompletné odstránenie nádoru si vyžaduje ďalšiu anestézu, sa môžeme ustúpiť od 
reoperácie a podať celoprsníkovú rádioterapiu s boostom na lôžko. 

 V ostatných rokov sa skúmali viaceré modifikácie rádioterapie. Jednou z nich je skrátená 
rádioterapia s modifikovanou frakcionáciou. Podľa doporučenia ASTRO tento režim je 
vhodný pre pacientky vo veku ≥ 50 rokov s pT1-2pN0 karcinómom prsníka, ktoré nedostali 
chemoterapiu a ktoré nedostali ani radiačný boost. Ďalšou možnosťou je parciálna iradiácia 
prsníka. Pri parciálnej iradiácii prsníka sa v porovnaní s konvenčnou rádioterapiou aplikuje 
žiarenie na menší objem tkaniva a môže byť aplikovaná vyššia dávka v kratšom čase. 
Sledovania pacientok v štúdiách hodnotiacich uvedený prístup je krátke a preto sa efekt tejto 
liečby nedá ešte hodnotiť. Je otázne, či potenciálne výhody parciálnej iradiácie zahŕňajúce 
krátke trvanie liečby, nižšiu cenu a zníženú toxicitu vyvážia prípadné vyššie riziko recidívy. 

Vynechanie rádioterapie u žien s nízkym rizikom rekurencie 

 Benefit pooperačnej rádioterapie na prežívanie sa preukázal až v metaanalýzach väčšieho 
počtu štúdií, pričom v randomizovaných štúdiách nie. Táto skutočnosť živí pochybnosť, či 
skutočne všetky ženy po prsník zachovávajúcej operácii potrebujú pooperačnú rádioterapiu. 
V žiadnej štúdii, ktorá sa venovala tomuto problému sa nepodarilo identifikovať skupinu žien, 
ktorej by pooperačná rádioterapia nepriniesla úžitok, v prípade, že nedostávala adjuvantnú 
systémovú liečbu. V prípade, že žena dostáva adjuvantnú systémovú liečbu, význam 
pooperačnej liečby je úplne jasný. Adjuvantná systémová liečba znižuje aj lokálnu recidívu 
a preto je namieste otázka, či nemôže nahradiť potrebu rádioterapie po prsník 
zachovávajúcom chirurgickom výkone. Minimálne v dvoch randomizovaných štúdiách sa 
ukazuje, že pacientky s hormonálne pozitívnym nádorom menším ako 2 cm, s nízkym 
gradingom (1 alebo 2) a negatívnymi lymfatickými uzlinami mali rovnaký počet lokálnych 
recidív po adjuvantnej liečbe tamoxifenom nezávisle na tom, či dostali alebo nedostali 
pooperačnú rádioterapiu po prsník zachovávajúcej operácii (5,6,7). Vynechanie pooperačnej 
rádioterapie je obzvlášť vhodné u starších žien nad 70 rokov. Avšak pri diskutovaní tejto 
možnosti s pacientkami je potrebné zdôrazniť, že sledovanie vo väčšine realizovaných štúdií 
je limitované na 5 rokov a riziko lokoregionálnej rekurencie narastá aj po 5 rokoch. Pri 
uvažovaní o tejto možnosti treba brať do úvahy aj výkonnostný stav pacienta a prítomnosť 
komorbidít, čo môže tiež ovplyvniť predpokladaný výsledný benefit z terapie. 

Benefity regionálnej nodálnej iradiácie 

 Pri WBRT býva zahrnutá do radiačného pola spodná časť axily a niektoré vnútorné 
mamárne lymfatické uzliny. Veľa rokov sa v odbornej literatúre vedie diskusia, či má význam 
zahrnúť do radiačného pola aj hornú axilu, supraklavikulu a všetky vnútorné mamárne 
lymfatické uzliny (regionálna nodálna iradiácia). Argumentom pre rozšírenie rádioterapie na 
regionálne lymfatické uzliny je skutočnosť, že rovnako ako axilárne lymfatické uzliny aj 
vnútorné mamamárne a infra/supraklavikulárne lymfatické uzliny drénujú všetky kvadranty 
prsníka. Postihnutie infra/supraklavikulárných uzlín koreluje s počtom pozitívnych axilárnych 
lymfatických uzlín. Pridanie rádioterapie na axilu ± infra/supraklavikulárne lymfatické uzliny 
k WBRT po kompletnej disekcii axilárnych uzlín prináša benefit všetkým pacientkam, avšak 
u pacientok s negatívnymi uzlinami je prínos minimálny. Rádioterapia na axilu ± 
infra/supraklavikulárne lymfatické uzliny sa preto indikuje iba u pacientok s pozitívnymi 
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axilárnymi lymfatickými uzlinami. Podobná situácia je pri radiácii vnútorných mamárnych 
uzlín. Postihnutie vnútorných mamárnych uzlín taktiež koreluje s počtom postihnutých 
axilárných uzlín, ale v porovnaní s postihnutím infra/supraklavikulárnych uzlín častejšie sa 
vyskytuje u pacientok s negatívnymi axilárnymi uzlinami (cca 10%). Najčastejšie sa 
vyskytuje u pacientok s pozitívnymi axilárnymi uzlinami a nádormi lokalizovanými 
v mediálnych kvadrantoch alebo centrálne (až 37%). Napriek vysokej pravdepodobnosti 
postihnutia vnútorných mamárnych uzlín klinickú recidívu ochorenia v týchto uzlinách 
pozorujeme veľmi zriedkavo. Ani viaceré staršie štúdie nepotvrdili, že chirurgické 
odstránenie vnútorných mamárnych uzlín by pozitívne ovplyvnilo dlhodobý terapeutický 
efekt. Otázka iradiácie vnútorných mamárnych LU sa dostala v súčasnosti znova do popredia 
vzhľadom k tomu, že dáta z nových randomizovaných klinických štúdií hodnotiacich benefit 
rádioterapie po mastektómii preukázali, že rádioterapia regionálnych lymfatických uzlín je 
spojená s dlhodobým benefitom na prežívanie u pacientok dostávajúcich adjuvantnú 
systémovú liečbu. Predpokladá sa, že benefit rádioterapie na prežívanie pozorovaný 
v štúdiách u žien s pozitívnymi lymfatickými uzlinami by mohol byť nezávislý na tom, či 
žena podstúpila mastektómiu alebo prsník zachovávajúcu operáciu. Benefit regionálnej 
nodálnej iradiácii u žien podstupujúcich BCT bol sledovaný v štúdii NCIC – CTGMA.20. 

•   Do štúdie NCIC – CTGMA.20 bolo zaradených 1832 žien s pozitívnymi lymfatickými 
uzlinami (85% prípadov pozitivita 1-3 lymfatických uzlín) alebo s vysoko rizikovým 
karcinómom prsníka s negatívnymi lymfatickými uzlinami po prsník zachovávajúcej operácii 
(8). Radiačné pole u pacientok s pridanou regionálnou nodálnou iradiáciou (celková dávka 45 
Gy) zahŕňalo hornú axilu, supraklavikulu a horný vnútorný mamárny nodálny reťazec. 
Radiačný boost (10 Gy) bol povolený. Adjuvantnú chemoterapiu dostalo 91% pacientok 
v obidvoch ramenách. Pri mediáne sledovania 62 mesiacov, pridanie regionálnej nodálnej 
iradiácie bolo spojené so signifikantným zlepšením 5-ročného prežívania bez choroby (DFS) 
a signifikantným znížením lokoregionálnej ako aj vzdialenej rekurencie. Pozoroval sa aj trend 
k lepšiemu 5-ročnému celkovému prežívaniu v prospech pridania regionálnej iradiácie (5-
ročné celkové prežívanie 92,3 verzus 90,7%, p=0,07). Rozdiel v prežívaní však nebol 
štatisticky signifikantný. Čo sa týka toxicity, radiačná dermatitída (50 verzus 40%) a radiačná 
pneumonitída (1,3 verzus 0,2%) boli mierne ale signifikantne častejšie v skupine pacientok 
s regionálnou nodálnou iradiáciou. Podobne sa tu zaznamenal aj vyšší výskyt lymfedému (7 
verzus 4%) ako aj horší kozmetický výsledný efekt. 

Na základe vyššie uvedených výsledkov je možné konštatovať, že potenciálne riziká 
a benefity regionálnej nodálnej iradiácie by sa mali prediskutovať individuálne so všetkými 
pacientkami s pozitivitou lymfatických uzlín po prsník zachovávajúcej operácii. Nie je však 
isté, či je pomer rizika a benefitu priaznivý u všetkých pacientok. U podskupín pacientok 
s nízkym rizikom lokoregionálnej rekurencie nemusí znamenať pridanie regionálnej nodálnej 
iradiácie benefit pri zohľadnení rizika vyššej toxicity. 

Rádioterapia u nosičiek BRCA mutácie 

 Približne 5-6% karcinómov prsníka je spojených so zárodočnými (vrodenými) genetickými 
mutáciami, pričom vo väčšine prípadov sa jedná o mutácie v génoch BRCA 1 a BRCA 2. 
Existujú obavy, že bunky s obsahom BRCA 1/2 mutácie môžu byť významne senzitívne na 
faktory spôsobujúce poškodenie DNA, akými sú rádioterapia a niektoré cytostatiká. Napriek 
vyššie uvedenému sa však nepreukázala vyššia radiačná toxicita u žien s pozitívnou BRCA 
mutáciou v porovnaní s pacientkami bez mutácie (9,10). Dostupné údaje poukazujú na vyššiu 
incidenciu ipsilaterálneho a kontralaterálneho sekundárneho primárneho karcinómu prsníka, 
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avšak bez vyššieho rizika skutočnej lokálnej rekurencie u žien postihnutých BRCA 
mutáciami. 

Zhrnutie 

Celoprsníková rádioterapia: 

• Celoprsníková rádioterapia zabezpečuje adekvátnu kontrolu mikroskopického 
reziduálneho ochorenia, umožňuje zachovanie prsníka a zlepšuje prežívanie. 

• Zdá sa, že neexistuje podskupina žien s včasným karcinómom prsníka, u ktorých je 
riziko rekurencie po prsník zachovávajúcej operácii tak nízke, že by postačoval 
samotný chirurgický výkon s vynechaním rádioterapie. 

• Aj keď systémová adjuvantná liečba má benefit na lokálnu kontrolu ochorenia, nie je 
v súčasnosti jasné, či môže nahradiť potrebu rádioterapie po konzervatívnom 
chirurgickom výkone. Doterajšie údaje sú nekonzistentné. U väčšiny žien 
dostávajúcich adjuvantnú systémovú liečbu po prsník zachovávajúcom výkone sa 
naďalej odporúča pridanie celoprsníkovej rádioterapie. Pre vybrané ženy vo veku 70 
a viac rokov s malým (menej ako 2cm), estrogén receptor pozitívnym, klinicky 
uzlinovo negatívnym karcinómom prsníka je alternatívou použitie samotnej 
adjuvantnej hormonálnej terapie po chirurgickom výkone. Avšak uvedenú možnosť 
vynechania rádioterapie je potrebné individuálne diskutovať s pacientkou 
a oboznámiť ju so všetkými možnými rizikách uvedeného postupu. 

• U žien s indikáciou WBRT, akceptovateľné alternatívny sú konvenčná frakcionácia 
(46-50 Gy na prsník počas 4,5-5 týždňov, nasledované boostom na lôžko tumoru ) 
alebo kratší kanadský frakcionačný režim (42,5 Gy v 16 frakciách počas 22 dní). 
U žien 50-ročných a mladších, s negatívnymi hormonálnymi receptormi a vyšším 
gradingom, ktoré dostali chemoterapiu, sa odporúča štandardná frakcionácia 
rádioterapie. U žien, ktoré dostanú kratší režim rádioterapie, sa väčšinou aplikuje 
boost na lôžko tumoru, aj keď chýbajú údaje podporujúce uvedený postup. Ženám 
s uzlinovo pozitívnym ochorením, u ktorých sa plánuje regionálna nodálna iradiácia, 
sa pre riziko brachiálnej plexopatie neodporúča kratší režim rádioterapie. 

Regionálna nodálna iradiácia: 

• U žien s uzlinovo pozitívnym ochorením znižuje pridanie regionálnej nodálnej 
iradiácie k WBRT riziko lokoregionálnej ako aj distantnej rekurencie 
a pravdepodobne zlepšuje aj prežívanie. Uvedené benefity sú však sprevádzané mierne 
vyšším výskytom nežiaducich účinkov, akými sú radiačná dermatitída, radiačná 
pneumonitída, lymfedém a horší kozmetický výsledný efekt. Možné riziká a benefity 
regionálnej nodálnej iradiácie by sa mali zvažovať u pacientok s pozitívnymi 
lymfatickými uzlinami, ktoré sú ochotné akceptovať vyššie riziko postiradiačných 
nežiaducich účinkov. 

Nosičky BRCA mutácii: 

• Pacientky s prítomnou BRCA mutáciou by mali byť manažované podobne ako 
pacientky bez uvedenej mutácie. U pacientok s prítomnou BRCA mutáciou sa 
nepreukázala vyššia postiradiačná toxicita v porovnaní so ženami bez BRCA mutácie. 
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Postmastektomická iradiácia hrudnej steny 

 Iradiácia hrudnej steny po mastektómii patrí medzi najstaršie terapeutické metódy pri 
liečbe karcinómu prsníka. Prináša pacientkam 2 potenciálne benefity: zníženie rizika 
lokoregionálnej rekurencie a zvýšenie dlhodobého prežívania. 

 Výskyt lokoregionálnej rekurencie – lokoregionálna recidíva po mastektómii 
a exenterácii axily sa môže vyskytnúť v hrudnej stene, v infra/supraklavikulárnej oblasti, 
v axile alebo v oblasti vnútorných mamárnych uzlín. Najčastejšie, vo viac ako polovici 
prípadov, sa vyskytuje v oblasti hrudnej steny a to najmä v jazve po mastektómii, prípadne 
v okolitej koži. Druhý najčastejší miestom je infra/supraklavikulárna oblasť, kde sa vyskytuje 
približne v 40% lokoregionálnych recidív. Recidíva v axilárnej oblasti a v oblasti vnútorných 
mamárnych uzlín je zriedkavejšia. Riziko axilárnej recidívy je závislé na rozsahu axilárnej 
disekcie. Po prevedenej disekcii v 1. a 2. axilárnej etáži, 10-ročné riziko axilárnej recidívy je 
iba 2-4%. Aj keď patologické postihnutie sa uvádza u 37% karcinómov prsníka s pozitívnou 
axilou, ktoré sú lokalizované vo vnútornej alebo centrálnej oblasti, klinicky manifestná 
rekurencia v uvedenej oblasti je zriedkavá. 

 Rizikové faktory lokoregionálnej rekurencie – Najvýznamnejšie a najkonzistentnejšie 
nezávislé rizikové faktory lokoregionálnej rekurencie sú počet pozitívnych lymfatických uzlín 
a veľkosť primárneho tumoru. 

 Axilárne uzliny  – S počtom postihnutých axilárnych uzlín stúpa riziko lokoregionálneho 
zlyhania (1,2,3). 10-ročné riziko lokoregionálneho zlyhania po mastektómii bez následnej 
rádioterapie sa udáva v rozmedzí 5-15% u žien s 1-3 pozitívnymi uzlinami a 15-50% 
u pacientok s ≥ 4 pozitívnymi uzlinami. Zvlášť vysoké je riziko rekurencie u žien s viac ako 
10 pozitívnymi uzlinami. Faktor prispievajúci k riziku lokoregionálneho zlyhania je rozsah 
axilárnej disekcie, hodnotený počtom extirpovaných. Pomer počtu pozitívnych lymfatických 
uzlín k počtu extirpovaných uzlín môže byť najlepším prediktorom rizika rekurencie 
a pomáha pri porovnaní výsledkov z viacerých štúdii. 

 Veľkosť primárneho tumoru – Veľkosť primárneho tumoru je druhý nezávislý rizikový 
faktor postmastektomického lokoregionálneho zlyhania. Prognostická hodnota veľkosti 
nádoru je nezávislá od počtu pozitívnych axilárnych uzlín. Lokoregionálna recidíva je 
častejšia pri nádoroch T3 ako pri nádoroch T1-2 aj v prípade, že pacientky mali pozitívne 1-3 
uzliny (31 verzus 12%), aj v prípade, že pacientky mali 4-7 pozitívnych lymfatických uzlín 
(45 verzus 20%). Niektoré údaje naznačujú, že výskyt lokoregionálneho zlyhania je nízky 
u žien s negatívnymi lymfatickými uzlinami i pri veľkom primárnom nádore. V štúdii NSABP 
sa zaznamenala kumulatívna incidencia lokoregionálneho zlyhania pri tumoroch o veľkosti 
5cm alebo viac ako 5 cm, 7 a 7,2%. Avšak priemerná veľkosť tumoru v tejto štúdii bola iba 
5,5cm. Nehodnotilo sa teda riziko zlyhania u väčších tumorov (4). 

 Extrakapsulárna extenzia – Vyššie riziko lokoregionálneho zlyhania sa vyskytuje u žien 
s mikroskopickou extrakapsulárnou extenziou, ale tieto pacientky majú tiež vyšší počet 
postihnutých axilárnych uzlín. Ak sa berie do úvahy počet postihnutých uzlín, riziko 
axilárneho zlyhania nie je väčšie v prípade extrakapsulárnej extenzie. Medzi ostatné faktory 
ktoré môžu pomôcť pri predpovedaní rizika lokoregionálnej rekurencie patrí mladý vek v čase 
diagnózy, stav hormonálnych receptorov, prítomnosť lymfovaskulárnej invázie a pozitivita 
resekčných okrajov. 
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Vplyv systémovej terapie – Výsledky z klinických štúdií s adjuvantnou liečbou, sledujúce 
vplyv systémovej liečby na lokoregionálnu kontrolu, sú nekonzistentné. Niektoré preukázali 
redukciu rizika rekurencie po adjuvantnej liečbe chemoterapiou alebo tamoxifenom, zatiaľ čo 
u iných sa tento efekt nepreukázal (5,6,7). V poslednej metaanalýze adjuvantnej systémovej 
liečby (EBCTCG) 5-ročná liečba tamoxifenom znižovala riziko lokálnej rekurencie 
o polovicu u žien s hormonálne pozitívnym ochorením, zatiaľ čo polychemoterapia nezávisle 
od stavu hormonálnych receptorov znižovala riziko približne o 1/3. Metaanalýza tiež ukázala, 
že pooperačná rádioterapia prináša rovnaké zníženie lokoregionálnej recidívy ženám po 
adjuvantnej liečbe ako ženám bez adjuvantnej liečby (8). 

 Včasné klinické štúdie – Prvé včasné štúdie sledujúce benefit rádioterapie po mastektómii 
boli limitované použitím viacerých radiačných techník a dávkovania. Všetky však preukázali 
zníženie lokálnej rekurencie v oblasti hrudnej steny. V niektorých sa preukázalo zlepšenie 
prežívania bez choroby (DFS) ako aj zníženie rizika vzdialených metastáz. Avšak žiadna zo 
štúdii nepreukázala signifikantné zlepšenie celkového prežívania u pacientok s rádioterapiou 
v porovnaní s kontrolami. Vplyv na uvedené výsledky má pravdepodobne aj použitie 
adjuvantnej systémovej chemoterapie. Vzhľadom k tomu je relevantnosť včasných štúdii 
vykonaných u žien, ktoré nedostali adekvátnu systémovú chemoterapiu nedostatočná 
a výsledky nemožno interpolovať na súčasné modernejšie postupy v manažmente karcinómu 
prsníka, ktoré zdôrazňujú dôležitosť systémovej terapie. 

 Metaanalýzy – Negatívne výsledky z úvodných metaanalýz, ktoré zahŕňali štúdie 
využívajúce staršie techniky rádioterapie sa pripisovali vyššiemu riziku kardiálnych úmrtí ako 
následok toxicity rádioterapie. Posledné výsledky z EBCTCG metaanalýzy (9), zahŕňajúcej 
46 randomizovaných štúdií so zahrnutím vyše 23 000 pacientov sú nasledovné: 

• Rádioterapia viedla k signifikantnej redukcii mortality na karcinóm prsníka. 
Signifikatný benefit bol pozorovaný u žien s pozitivitou axilárnych uzlín (15-ročná 
mortalita na karcinóm prsníka pri rádioterapii verzus bez rádioterapie – 54,7 verzus 
60,1%, p=0,0002). U žien uzlinovo negatívnych s aplikovanou rádioterapiou sa 
pozorovala mierna, ale signifikantne vyššia mortalita na karcinóm prsníka (15-ročná 
mortalita 31,3 verzus 27,7% pre rádioterapiu a bez rádioterapie, p=0,01). 

• Rádioterapia bola spojená s vysoko signifikantnou redukciou rizika lokálnej 
rekurencie. Absolútna redukcia lokálnej rekurencie bola podobná u žien s pozitivitou 
1-3 lymfatických uzlín ( 4verzus 16%, 12% absolútna redukcia rizika) a tých 
s pozitivitou 4 alebo viacerých uzlín (12 verzus 26%, 14% absolútna redukcia rizika). 

• Rádioterapia bola spojená so signifikantne vyššou incidenciou kontralaterálneho 
karcinómu prsníka (pomer pravdepodobnosti 1,18, p=0,002) a signifikantne vyšším 
rizikom úmrtia z iných príčin ako na karcinóm prsníka (pomer pravdepodobnosti 1,12, 
p=0,001). Zvýšenie mortality je spôsobené najmä ochorením srdca a karcinómom 
pľúc. Avšak priemerný dopad na mortalitu nebol veľký (15-ročná mortalita na inú 
príčinu ako karcinóm prsníka bola 15,9 verzus 14,6% u ožiarených a neožiarených 
žien). Iná metaanalýza zahŕňajúca 18, vrátane posledných randomizovaných štúdií 
s celkovým počtom 6367 pacientok s uzlinovo pozitívnym karcinómom prsníka 
liečených systémovou terapiou, preukázala signifikantnú redukciu mortality 
pozorovanú po postmastektomickej rádioterapii (10). Ukázala sa, že dôležitá je aj 
kvalita aplikovanej rádioterapie, ktorá môže ovplyvniť celkové výsledky (dávka, 
ožarovacie pole). 
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 Novšie klinické štúdie – Použitie rádioterapie po mastektómii sa hodnotilo vo viacerých 
štúdiách, ktoré používali moderné techniky rádioterapie ako aj systémovú adjuvantnú 
chemoterapiu. 

 Dánske štúdie – Prvá štúdia z tejto skupiny zahrnula premenopauzálne ženy 
s prognosticky nepriaznivým karcinómom prsníka (11). Všetky pacientky podstúpili 
mastektómiu, axilárnu disekciu a následnú adjuvantnú chemoterapiu v režime CMF. Následne 
boli randomizované na rameno s iradiáciou hrudnej steny a regionálnou nodálnou iradiáciou 
alebo na rameno bez adjuvantnej rádioterapie. Aplikácia rádioterapie bola spojená so 
signifikantnou redukciou lokoregionálnej recidívy, signifikantne lepším prežívaním bez 
ochorenia (DFS) ako aj so zlepšením celkového prežívania. Limitáciou uvedenej štúdie je 
malý počet priemerne odstránených axilárnych lymfatických uzlín (v priemere 7), čo mohlo 
ovplyvniť pozorované výsledky. Druhá štúdia hodnotila benefit rádioterapie po mastektómii 
u postmenopauzálnych žien (12). Postmenopauzálne pacientky s karcinómom prsníka v štádiu 
II. alebo III. boli randomizované na adjuvantnú liečbu tamoxifenom (30 mg denne počas 1 
roka) samotným alebo s pridaním postoperačnej rádioterapie na hrudnú stenu ako aj 
regionálnej nodálnej iradiácie. Použitie rádioterapie bolo spojené so signifikantným znížením 
rizika lokoregionálnej rekurencie, so zlepšením 10-ročného prežívania bez choroby ako aj 
celkového prežívania. Je zaujímavé, že podobný benefit sa pozoroval u žien s pozitivitou 1-3 
alebo ≥ 4 lymfatických uzlín. 

 Neskoršia metaanalýza údajov z dánskych štúdii zahrnula podskupinu 1512 uzlinovo 
pozitívnych pacientok, u ktorých bolo extirpovaných aspoň 8 axilárnych uzlín. Aj keď benefit 
na prežívanie s rádioterapiou bol podobný v skupinách pacientok s 1-3 v porovnaní so 
skupinou so 4 alebo viacerými pozitívnymi uzlinami, v podskupine pacientok so 4 alebo 
viacerými pozitívnymi uzlinami bolo významne vyššie zlepšenie lokálnej kontroly po 
rádioterapii v porovnaní so skupinou s menšou pozitivitou uzlín. 

 Štúdia z Britská kolumbie – Uvedená štúdia zahŕňala 318 postmenopauzálnych, uzlinovo 
pozitívnych pacientok, podstupujúcich mastektómiu a axilárnu disekciu, ktoré boli 
randomizované na rameno s chemoterapiou CMF + rádioterapia na hrudnú stenu verzus 
rameno so samotnou chemoterapiou (13). Pridanie rádioterapie bolo spojené so signifikantnou 
redukciou lokoregionálneho zlyhania a zlepšeným 15-ročným prežívaním bez choroby (50 
verzus 33%). Pozoroval sa aj trend k zlepšenému celkovému prežívaniu (54 verzus 46%). 
Benefity rádioterapie sa pozorovali u žien s pozitivitou 1-3 lymfatických uzlín ako aj 
s pozitivitou ≥ 4 uzlín. Priemerný počet extirpovaných axilárnych uzlín bol 11. Po 20-ročnom 
sledovaní sa preukázal signifikantný benefit na prežívanie v prospech skupiny pacientok 
s rádioterapiou (celkové prežívanie 47 verzus 37%). Aj v tomto prípade bol benefit na 
prežívanie podobný u žien s 1-3 pozitívnymi uzlinami v porovnaní so ženami s ≥ 4 
pozitívnymi uzlinami. V štúdii bola použitá rádioterapia so schémou rýchlej frakcionácie 
(2,5Gy na frakciu pri celkovej dávke 37,5Gy), ktorá sa častejšie používa v Kanade ako 
v USA. Zahrnutie vnútorných mamárnych lymfatických uzlín môže byť spojené s rizikom 
vyššej kardiálnej morbidity a mortality. Vzhľadom na uvedené riziko je potrebné dlhšie 
sledovanie na zhodnotenie neskorej toxicity rádioterapie. 

 Výsledky uvedených randomizovaných štúdií treba interpretovať obozretne, predovšetkým 
preto, že v kontrolných ramenách vyššie spomínaných štúdií bol neočakávane vysoký výskyt 
lokoregionálnych recidív, hlavne u pacientok s 1-3 pozitívnymi lymfatickými uzlinami. 
V amerických štúdiách sa počet lokoregionálnych recidív po kompletnej axilárnej disekcii 
pohybuje okolo 5-15% ale vo vyššie spomínanej Dánskej štúdii bol až 30%. Existujú preto 
oprávnené pochybnosti o kvalite chirurgického zákroku. 



 87

Indikácie rádioterapie 

 Pozitívne lymfatické uzliny – Výsledky dánskych a kanadských štúdii poukazujú na to, že 
všetci pacienti s uzlinovo pozitívnym karcinómom prsníka a následnou rádioterapiou po 
mastektómii majú benefit v zmysle karcinóm prsníka špecifického ako aj celkového 
prežívania. Štúdia z Britskej kolumbie ako aj metaanalýza preukázali podobný proporcionálny 
benefit rádioterapie na prežívanie u všetkých podskupín pacientok s pozitivitou lymfatických 
uzlín. Avšak vzhľadom na chirurgické limitácie uvedených štúdií, a to obzvlášť dánskych 
štúdii, sa uvedené výsledky nepremietli do amerických odporúčaní a to zvlášť u pacientok s 1-
3 pozitívnymi uzlinami, ktorých prognóza je relatívne priaznivá. Vzhľadom na zvyšovanie 
rizika lokoregionálneho relapsu s počtom pozitívnych axilárnych lymfatických uzlín, 
odporúča väčšina expertov indikovať postmastektomickú rádioterapiu všetkým 
premenopauzálnym a postmenopauzálnym pacientkam s pozitivitou 4 alebo viacerých uzlín. 

 Menej pozitívnych uzlín – Zložitejšia je situácia u pacientok s menším počtom 
pozitívnych axilárnych uzlín, ktorých riziko lokoregionálneho relapsu je nižšie. Rádioterapia 
u tejto skupiny žien nie je štandardne indikovaná. Viacero nepriamych nálezov však svedčí, 
že rádioterapia by mohla priniesť úžitok aj ženám s 1-3 pozitívnymi lymfatickými uzlinami. 
Jeden z nepriamych dôkazov sú vyššie spomínané štúdie. Existuje podozrenie, že axilárna 
disekcia v týchto štúdiách nebola dostatočná, čo mohlo ovplyvniť počet lokoregionálnych 
recidív, ale nemalo by to ovplyvniť skutočnosť, že benefit rádioterapie bol rovnaký pre ženy 
s menším i väčším počtom postihnutých lymfatických uzlín. Ďalší nepriamy dôkaz vyplýva zo 
štúdie NCICCTGMA.20, v ktorej sa porovnávala účinnosť celoprsníkovej radiácie voči 
rozšírenej radiácii po prsník zachovávajúcej operácii. Rozšírená rádioterapia, kde bola 
zahrnutá aj axilárna iradiacia, priniesla signifikantný benefit na výskyt lokoregionálnej ako aj 
vzdialenej rekurencie, s trendom k zlepšenému celkového prežívaniu, pričom do štúdie bolo 
zaradených 85% pacientok s 1-3 pozitívnymi lymfatickými uzlinami. Vyššie uvedené údaje 
podporujú zvažovanie indikácie rádioterapie po mastektómii u väčšiny pacientov s uzlinovo 
pozitívnym karcinómom prsníka, bez ohľadu na počet pozitívnych uzlín. 

 Ďalšia skupina pacientok s malým počtom pozitívnych lymfatických uzlín resp. 
negatívnymi lymfatickými uzlinami, ktoré budú mať pravdepodobne úžitok z axilárnej 
iradiácie, sú pacientky s triple negatívnym karcinómom prsníka. Zdá sa, že ženy s triple 
negatívnym karcinómom prsníka liečené mastektómiou majú väčšie riziko lokoregionálnej 
rekurencie, a to aj v prípade uzlinovej negativity. Benefit pridania rádioterapie po 
mastektómii k adjuvantnej chemoterapii bol sledovaný v randomizovanej štúdii u 681 
pacientok s triple negatívnym karcinómom prsníka (82% uzlinovo negatívnych). 5-ročné 
bezrelapsové prežívanie ako aj celkové prežívanie bolo signifikantne vyššie u pacientok, ktoré 
dostali postmastektomickú rádioterapiu na hrudnú stenu. Uvedené údaje však vyžadujú ďalšie 
nezávislé potvrdenie predtým, ako sa rádioterapia po mastektómii bude považovať za 
štandard u tejto skupiny pacientok aj pri negatívnych lymfatických uzlinách. 

 Pozitívne resekčné okraje – Dostupné údaje podporujú indikáciu postmastektomickej 
iradiácie u žien s klinickým T1-2 tumorom a pozitivitou 0-3 axilárnych lymfatických uzlín 
a pozitívnym resekčným okrajom, ktoré majú vyššie riziko lokoregionálnej rekurencie (14). 
Vyššie riziko rekurencie sa pozorovalo bez ohľadu na použitie adjuvantnej systémovej liečby. 
Riziko ďalej stúpa pri prítomnosti ďalších negatívnych prognostických faktorov 
(lymfovaskulárna invázia, grade 3 ochorenie). 

 Lokálne pokročilý karcinóm prsníka – Pacientky s lokálne pokročilým uzlinovo 
negatívnym karcinómom prsníka, ktoré sú liečené neoadjuvantnou chemoterapiou a následne 
podstúpia mastektómiu, by mali tiež dostať rádioterapiu na hrudnú stenu. Aj keď dopad na 
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celkové prežívanie v tejto podskupine pacientok je nejasný, pozoruje sa tu významné 
zlepšenie lokoregionálnej kontroly ochorenia (15). 

 Časovanie liečby – Vzhľadom na vyššie riziko toxicity sa rádioterapia nepodáva súčasne 
s adjuvantnou chemoterapiou. Ako je to v prípade prsník zachovávajúcej terapie, oddialenie 
rádioterapie do 6 mesiacov po mastektómii za účelom podania systémovej adjuvantnej 
chemoterapie nemá negatívny vplyv na lokoregionálnu kontrolu. 

Zhrnutie a odporúčania 

• Pridanie iradiácie po mastektómii u vysokorizikových žien znižuje riziko 
lokoregionálnej rekurencie, zlepšuje prežívanie bez choroby a redukuje riziko úmrtia 
na karcinóm prsníka. Benefit sa preukázal u premenopauzálnych ako aj u 
postmenopauzálnych žien. 

• Rádioterapia po mastektómii sa odporúča u všetkých žien s pozitivitou 4 alebo 
viacerých uzlín. Rádioterapia nie je štandardne indikovaná u žien s pozitivitou 1-3 
uzlín. Vzhľadom na vyššie riziko lokoregionálnej rekurencie by sa mala zvažovať 
rádioterapia po mastektómii u pacientok s triple negatívnym karcinómom prsníka a to 
aj v prípade negativity axilárnych uzlín. 

• Rádioterapia po mastektómii sa odporúča u žien s pozitívnym chirurgickým okrajom  
• Expertné skupiny NCCN a z Kanady odporúčajú rádioterapiu na hrudnú stenu po 

mastektómii u žien s tumorom väčším ako 5cm, a to bez ohľadu na stav axilárnych 
uzlín (bez zahrnutia supraklavikulárnej alebo infraklavikulárnej oblasti). Skupina 
NCCN taktiež odporúča zvážiť rádioterapiu v prípade významnej extrakapsulárnej 
nodálnej extenzie. Skupina ASCO navrhuje postmastektomickú rádioterapiu 
u pacientok s T3 tumorom s pozitivitou lymfatických uzlín a u pacientok s operabilným 
ochorením v štádiu III. 

• Ožarovacie pole by malo zahŕňať hrudnú stenu, supraklavikulárnu a infraklavikulárnu 
oblasť. Aj keď presný dopad rádioterapie na oblasť interných mamárnych uzlín nie je 
dobre definovaný, zahrnutie uvedenej oblasti do liečby by malo byť silno zvažované. 

• Prebiehajú klinické štúdie, ktoré by mali posúdiť význam rádioterapie na oblasť 
vnútorných mamárnych uzlín v prítomnosti súčasnej systémovej terapie a ktoré by 
mali ďalej objasniť úlohu iradiácie hrudnej steny u žien s pozitivitou 1-3 axilárnych 
lymfatických uzlín. 
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12  ADJUVANTNÁ LIE ČBA 

Adjuvantná systémová liečba 

 Termínom adjuvantná systémová liečba sa označuje podávanie cytostatickej liečby, 
endokrinnej liečby alebo biologických preparátov po vykonaní chirurgického zákroku, pri 
ktorom došlo ku kompletnému odstráneniu nádoru. Cieľom adjuvantnej systémovej liečby je 
znížiť výskyt rekurencie ochorenia a predĺžiť celkové prežívanie pacientok. 

 Mimoriadne dôležité je správny výber pacientok, pretože adjuvantná liečba je spojená s 
toxicitou a nie všetky pacientky z nej benefitujú. Preto pred začatím adjuvantnej liečby treba 
zvážiť individuálne riziko rekurencie pacientky, pravdepodobnosť aký úžitok by mohla mať 
z adjuvantnej liečby, potenciálne riziká liečby a samozrejme zohľadniť pacientkin postoj 
k prípadnej adjuvantnej liečbe. Najviac informácií o riziku recidívy ochorenia a úmrtia 
pacientky nám poskytuje histologické vyšetrenie. Súčasťou histologického vyšetrenia musí 
byť informácia o postihnutí lymfatických uzlín nádorom, veľkosť nádoru, histologický 
grading, histologický typ tumoru a informácia o vaskulárnej invázií nádoru. Okrem týchto 
základných informácií existuje dnes celá plejáda špeciálnych vyšetrení, ktoré poskytujú viac 
alebo menej presnej informácie o prognóze ochorenia. Malé tumory niekedy neposkytujú 
dostatok biologického materiálu na vykonanie všetkých vyšetrení. Vzniká otázka o priorite 
jednotlivých vyšetrení. Vyššie uvedené patologické vyšetrenie má najvyššiu prioritu a nesmie 
byť obmedzené na úkor žiadnych iných špeciálnych vyšetrovacích metód. 

Prognostické a prediktívne faktory 

 Pri hodnotení biologických vlastností nádoru treba jednoznačne odlišovať prognostické 
a prediktívne faktory. Prognostické faktory nám poskytujú informáciu o prognóze ochorenia 
nezávisle na poskytovanej liečbe. Tieto faktory sú poväčšine informácia o proliferácii, 
invazivite alebo metastatickom potenciále nádoru. Prediktívne faktory nám dávajú informáciu 
o pravdepodobnosti efektivity na určitú liečebnú modalitu. Prediktívnymi faktormi sú 
poväčšine informácie o prítomnosti alebo aktivite cieľových štruktúr jednotlivých liečebných 
modalít. Postihnutie lymfatických uzlín je najdôležitejší prognostický faktor, ale neposkytuje 
nám žiadnu informáciu o pravdepodobnosti účinnosti na liečbu, teda nemá žiaden prediktívny 
význam. Na rozdiel od toho, prítomnosť hormonálnych receptorov je prediktívnym faktorom, 
ktorý nám hovorí o pravdepodobnosti účinnosti endokrinnej liečby avšak prognostický 
význam hormonálnych receptorov je menej jasný. 

 Základné charakteristiky, ktoré by mal mať prognostický faktor použiteľný v klinickej 
praxi sú : 

1. poskytovanie signifikantnej a nezávislej informácie o prognóze ochorenia overenej   
 v klinických testoch 

2. ľahká uskutočniteľnosť, reprodukovateľnosť a široká dostupnosť 
3. dostupná kontrola kvality 
4. jednoznačná interpretovateľnosť klinikmi 
5. nenáročnosť na objem biologického materiálu 

 Veľkosť nádoru. Veľkosť nádoru je základným prognostickým ukazovateľom a je 
zohľadnená aj v TNM klasifikácii. Pri posudzovaní prognózy ochorenia na základe veľkosti 
nádoru treba vziať do úvahy aj histologický typ nádoru. Pacientky s invazívnym duktálnym 
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a lobulárnym karcinómom menším ako 1 cm majú rovnako dobrú prognózu ako pacientky 
s menej častými histologickými typmi karcinómu prsníka menšími ako 3 cm. Prítomnosť 
metastáz v lymfatických uzlinách býva zriedkavá (10-20%). Celkové 10 ročné prežívanie 
pacientok bez postihnutia lymfatických uzlín sa pohybuje nad 90%. Pri hodnotení veľkosti 
nádoru uprednostňujeme meranie patológom (pT). Hodnotí sa iba veľkosť inavazívneho 
karcinómu, často pridružená neinvazívna komponenta sa pri stanovovaní pT neberie do úvahy 
(1). 

 Lymfatické uzliny. Najdôležitejším prognostickým faktorom pri karcinóme prsníka je 
postihnutie ipsilaterálnych axilárnych lymfatických uzlín metastázami karcinómu prsníka. 
Všetky ostatné prognostické faktory majú menší význam ako postihnutie lymfatických uzlín. 
Postihnutie lymfatických uzlín však nemá žiadnu prediktívnu hodnotu. Postihnutie 
lymfatických uzlín je taktiež zohľadnené v TNM klasifikácii. 

 Prognózu pacientky odráža nie len samotný fakt postihnutia lymfatických uzlín 
metastázami ale aj počet postihnutých lymfatických uzlín. U pacientok, liečených iba 
lokálnou liečbou, 10-ročného prežívanie korelovalo s počtom postihnutých lymfatických 
uzlín. Viac ako 70% pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami prežívalo viac ako 10 
rokov. 10-ročné prežívanie pacientok s 1 až 3 pozitívnymi lymfatickými uzlinami bolo 50-
70%, u pacientok so 4 až 10 pozitívnymi lymfatickými uzlinami bolo 20-50% a 10 rokov 
prežívalo menej ako 20% pacientok, ktoré mali pozitívnych viac ako 10 lymfatických uzlín 
(1). 

 Prognostický význam „mikrometastáz“ v lymfatických uzlinách nie je presne známy. Ako 
mikrometastázu hodnotíme nádorový infiltrát lymfatickej uzliny menší ako 2 mm. 
V niektorých štúdiách sa zistila horšia prognóza pacientok s mikrometstázami v porovnaní 
s pacientkami s negatívnymi lymfatickými uzlinami, v iných štúdiách sa tento nález 
nepotvrdil. Nález mikrometastáz nie je až taký zriedkavý, ako sa pôvodne myslelo. 
V niektorých prácach sa mikrometastázy vyskytli až 20% žien s „negatívnymi lymfatickými 
uzlinami“. Ich výskyt závisí aj od použitia imunohistochemických vyšetrení. Pri zvažovaní 
adjuvantnej liečby sa neodporúča brať do úvahy prítomnosť mikrometastáz (1). 

 Grading. Existuje viac spôsobov ako vyjadriť biologickú agresivitu ochorenia. Agresivita 
ochorenia sa hodnotí 3 stupňami, pričom najvyššiu agresivitu vyjadruje stupeň 3 a najnižšiu 
stupeň 1. V klinických štúdiách sa potvrdilo horšie prežívanie pacientok s G3 v porovnaní 
s G1 alebo G2. Napriek tomu AJCC nezohľadnila grading pri definovaní jednotlivých štádií 
ochorenia. Dôvodom môžu byť rôzne modifikácie tohto vyšetrenia, ktoré sa v minulosti 
používali ako aj rozdielny prognostická hodnota tohto ukazovateľa u malých a veľkých 
nádorov. Pri nádoroch menších ako 2 cm je rozdiel v prognóze medzi pacientkami s rôznym 
stupňom gradingu podstatne menší ako pri väčších tumoroch (5). 

 Hormonálne receptory. Hormonálne receptory majú prediktívnu aj prognostickú hodnotu 
pri karcinóme prsníka. Prognostická hodnota je však podstatne menšia ako prediktívna. 

 Ženy s karcinómom prsníka s pozitívnymi estrogénnymi receptormi v štádiu I., majú 
pravdepodobnosť vzniku recidívy v prvých 5 rokoch po liečbe o 5-10% nižšiu ako ženy 
v rovnakom štádiu s ochorením s negatívnymi estrogénnymi receptormi. V ďalšom období sa 
prognostický rozdiel medzi nádormi s negatívnymi a pozitívnymi estrogénnymi receptormi 
stiera. Zmenšenie rozdielu v prognóze môže byť spôsobené vyššou účinnosťou adjuvantnej 
cytostatickej liečby u karcinómu prsníka s negatívnymi hormonálnymi receptormi. 
Hormonálne receptory korelujú s viacerými prognostickými faktormi avšak nekorelujú 
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s postihnutím lymfatických uzlín. Odzrkadľujú lepšie rastový potenciál nádoru ako schopnosť 
metastázovať(2,3). 

 Prediktívna hodnota hormonálnych receptorov je jednoznačná. Nádory s negatívnymi 
hormonálnymi receptormi nereagujú na hormonálnu liečbu a preto u pacientov s takýmto 
nádorom je hormonálna liečba kontraindikovaná. Za ochorenie s pozitívnymi hormonálnymi 
receptormi sa považujú tie nádory, u ktorých sa estrogény receptor deteguje pomocou 
imunohistochemickej metódy aspoň v 10% nádorových buniek. Užitočnosť hormonálnej 
liečby u týchto pacientok je jednoznačne potvrdená v klinických štúdiách. Nie je úplne jasné 
ako postupovať u pacientok, ktorých nádor vykazuje menej ako 10% pozitívnych buniek na 
estrogénne receptory. Najnovšia metaanalýza štúdii s adjuvantným používaním tamoxifenu 
ukazuje, že adjuvantná hormonálna liečba prináša benefit aj tejto skupine pacientok. Benefit 
u tejto skupiny pacientok je však nižší ako u pacientok s nádormi, v ktorých viac ako 10% 
buniek má pozitívne estrogénne receptory. Na základe týchto výsledkov sa v súčasnosti 
považuje za indikované podávať adjuvantnú hormonálnu liečbu aj pacientom, u ktorých 
hormonálne receptory sú pozitívne iba v 1-9% bunkách, hlavne ak majú vysoké riziko 
recidívy (4). 

 Nie je úplne jasný prediktívny význam progesterónového receptoru. Estrogénny 
a progesterónny receptor sú funkčne úzko previazané a preto je oprávnená otázka, či vôbec 
môže existovať nádorová bunka, ktorá má negatívne estrogénne receptory a pozitívne 
progesterónové receptory. Zastúpenie takýchto nádorov v klinických štúdiách v posledných 
rokoch klesá. V súčasnosti je menej ako 1-2%. Existuje preto oprávnená otázka, či negativita 
estrogénnych receptorov pri pozitivite progesteronových receptorov nie je len falošne 
negatívny výsledok použitej metodiky. Prediktívna hodnota progesterónového receptoru bola 
jednou z otázok metaanalýzy veľkého počtu klinických štúdií s použitím adjuvantnej 
hormonálnej liečby (tamoxifen) vykonanej anglickou skupinou EBCTCG. Výsledky 
metaanalýzy boli prekvapením. Nepotvrdila sa žiadna prediktívna hodnota progesteronového 
receptoru, účinnosť liečby tamoxifenom závisela iba od prítomnosti estrogennových 
receptorov (4). Podobné výsledky prinieslo aj dlhodobé sledovanie pacientok liečených 
inhibítormi aromatáz. V prvých klinických štúdiách s použitím inhibítorov aromatáz sa zdalo, 
že pozitivita progesterónového receptoru môže mať vyššie prediktívnu hodnotu práve pre 
účinnosť inhibítorov aromatáz. V ďalších štúdiách sa však táto domnienka nepotvrdila. 
Klinická hodnota vyšetrenia progesteronového receptoru tak stále zostáva nejasná. 

 Angioinvázia. Angioinvázia je prerastanie nádoru do lymfatického alebo krvného riečiska 
v nádore. Hodnotenie sa vykonáva z preparátov fixovaných formalínom farbených 
hematoxilin-eosinom, resp. s použitím imunohistochemických farbení. V rozsiahlej klinickej 
štúdii sa potvrdila nezávislá korelácia medzi lokálnou recidívou a prežívaním pacientok. 
Nález angioinvázie taktiež koreloval s postihnutím lymfatických uzlín, veľkostnou nádoru a 
gradingom. Angioinvázia nie je zohľadnená pri stanovovaní klinických štádií podľa AJCC, 
ani nepatrí medzi základné prognostické faktory, ale v poslednom období sa stále častejšie 
používa pri zvažovaní adjuvantnej liečby, hlavne u pacientov s malým nádorom a pri 
negatívnej sentinelovej biopsii. (6)  

 Vek pacientky. Medzi základné prognostické faktory sa radí aj vek pacientok. Pacientky 
mladšie ako 35 rokov majú horšiu prognózu ako staršie pacientky. Nádory u pacientok 
v tomto veku mávajú častejšie vyšší grading, zriedkavejšie mávajú pozitívne hormonálne 
receptory a častejšie je prítomná lymfangioinvázia. V súčasnosti nie je úplne jasné, či horšia 
prognóza mladších pacientok je iba dôsledkom rozdielnych biologických vlastností nádoru, 
alebo nízky vek je nezávislým negatívnym prognostickým faktorom. 
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 Markery proliferácie. Zvýšený proliferačný potenciál nádorových buniek koreluje 
s horšou prognózou neliečených pacientov. V súčasnosti existuje celá plejáda vyšetrovacích 
metód proliferačnej schopnosti nádorových buniek. Najčastejšie sa používa stanovenie frakcie 
buniek v S-fáze pomocou prietokovej cytometrie alebo imunohistochemické vyšetrenie 
antigénu KI-67. Metaanalýza 46 štúdií (7) potvrdila že obidva tieto parametre korelujú 
s prognózou karcinómu prsníka. Problémy spojené s vyšetrovacou metodikou ako aj 
inkonzistencia a obtiažna interpretovateľnosť dát sú však dôvodom, prečo medzinárodný 
panel expertov nedoporučuje tieto vyšetrenia ako štandardná súčasť bežnej klinickej praxe(8). 
Ako štandardný ukazovateľ proliferačnej aktivity nádoru sa v súčasnej dobe doporučuje iba 
používať histologicky grading (mitotické skóre), ktorý štandardnou súčasťou histologického 
vyšetrenia. 

 Overexpresía HER 2. HER2 receptor je transmembránový proteín, ktorý má 
tyrozinkinázovú aktivitu. Zvýšená expresia tohto receptora je spojená so zvýšeným rizikom 
rekurencie ochorenia a horšou prognózou. Prediktorom odpovede na antiHER2 liečbu je 
vysoký stupeň HER2 overexpresie. Tento je definovaný buď semikvantitatívne pomocou 
imunohistochémie (IHC) a kategorizovaný ako 3+ alebo je génová amplifikácia HER2 génu 
dokázaná prostredníctvom fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH). Tieto kritéria by mali 
byť použité na selekciu pacientok pre antiHER2 liečbu. Pacientky s imunohistochemickým 
skóre 0 a 1 alebo pacientky s neamplifikovaným HER2 nemajú benefit z tejto liečby. U 
pacientok s expresiou 2+ podľa IHC by mala byť uskutočnená FISH na potvrdenie/vyvrátenie 
amplifikácie HER2 génu. 

 Prognostický význam zvýšenej expresie HER2 je už menej jasný. Vo viacerých štúdiách sa 
potvrdila korelácia horšej prognózy so zvýšenou hladinou HER2 (9,10,11,12). V niektorých 
z nich sa však nepotvrdilo, že ide o nezávislý prognostický faktor. Zvýšená hladina korelovala 
s inými rizikovými faktormi ako bol grading nádoru, veľkosť tumoru, stav lymfatických uzlín 
(13). Existuje celá séria štúdii, ktoré potvrdili že overexpresia HER2 je dobrým 
prognostickým faktorom u pacientok s ochorením s pozitívnymi lymfatickými uzlinami 
(14,15). Menej jasná situácia je u pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami. 
V posledných rokoch bola publikovaná rozsiahla štúdia, ktorá potvrdila prognostický význam 
overexpresie HER2 aj u pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami, avšak viac ako 90% 
pacientok v tejto štúdii malo primárny nádor väčší ako 1cm (16). Prognostický význam 
zvýšenej expresie HER2 zostáva nejasný u pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami 
a nádorom menším ako 1cm. 

 V posledných rokoch sa objavila snaha nahradiť vyšetrenie expresie HER2 z nádorového 
tkaniva stanovovaním extracelulárnej domény HER2 v sére alebo plazme. V prvých štúdiách 
sa ukázalo, že cirkulujúci HER2 dobre koreluje so zlou prognózou pacientok (17,18,19). 
Neskôr sa ale ukázalo, že hladina cirkulujúceho HER2 neukazuje prognózu nezávisle, ale je 
asociovaná s veľkosťou nádoru. V metaanalýze 63 štúdii sa nepodarilo potvrdiť prediktívnu 
hodnotu cirkulujúceho HER2 a neodporúča sa preto používanie tohto ukazovateľa v klinickej 
praxi (8). 

 Gén p53. Mutácia tumor supresorového génu p53 je spojená s akumuláciou proteínu p53 
v bunkách. Mutovaný gén produkuje proteín, ktorý sa rozkladá pomalšie ako proteín 
produkovaný nemutovaným génom. Akumulácia p53 proteínu v bunkách sa zisťuje pomocou 
imunohistochemickej metódy. Mutovaný gén p53 má približne 20-50% pacientok 
s karcinómom prsníka. Častejšie sa vyskytuje u pacientok s hereditárnym karcinómom 
prsníka ako u pacientok so sporadickým karcinómom prsníka. Vo viacerých, ale nie vo 
všetkých štúdiách sa potvrdilo, že mutácia p53 koreluje s horšou prognózou ochorenia. 
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 Rozdielne výsledky v niektorých štúdiách sa vysvetľujú tým, že väčšina pacientok 
s mutovaným p53 dostávala adjuvantnú chemoterapiu. Mutácia p53 koreluje pravdepodobne 
so zlou prognózou u neliečených pacientok, ale pravdepodobne je spojená s vyššou 
senzitivitou k niektorým cytostatikám, takže adjuvantnou liečbou môže dôjsť k zotretiu 
negatívnej prognózy. Vzhľadom na kontroverzné výsledky sa štandardné vyšetrovanie p53 
nedoporučuje (8). 

 Urokinázový aktívátor plazminogénu. Urokinázový aktivátor plazminogénu (uPA) je 
enzým, ktorý zohráva dôležitú úlohu v invazivite a v schopnosti metastázovania nádorov (20). 
Ak sa aktivátor naviaže na príslušný receptor (uPAR), prichádza ku konverzii plazminogénu 
na plazmín, ktorý následne zohráva úlohu v degradácii extracelulárnej matrix, čo je 
nevyhnutnou podmienkou k invázii nádoru. V súčasnosti sú známe dva inhibítory aktivátora 
(PAI), ktoré sa označujú číslami 1 a 2. V retrospektívnych štúdiách sa ukázalo, že vysoká 
hladina uPA, uPAR i PAI-1 bola spojená s kratším prežívaním žien s karcinómom prsníka, na 
rozdiel od toho vysoká hladina PAI-2 bola spojená s lepším prežívaním (20-23). Rozsiahla 
spojená analýza údajov od viac ako 8000 pacientok potvrdila, že vysoká hladina uPA a PAI-1 
bola najsilnejším prediktorom pre prežívanie bez recidívy ako aj celkové prežívanie hneď za 
postihnutím lymfatických uzlín. Prognostická hodnota týchto vyšetrení sa potvrdila i pre ženy 
s pozitívnymi i negatívnymi lymfatickými uzlinami, avšak vyššie prognostická hodnota bola 
zaznamená u žien s negatívnymi lymfatickými uzlinami (24). Vyššie uvedené retrospektívne 
výsledky boli dôvodom na zostavenie prospektívnej randomizovnej štúdie, ktorej cieľom bolo 
zistiť, či využitie uvedených markerov pri indikácii adjuvantnej liečby prinesie pacientkam 
benefit. Do štúdie nebolo zaradených veľa pacientok (182 pac.) i sledovanie nebolo dlhé 
( medián 32 mesiacov), ale potvrdilo sa v nej, že pacientky, ktoré mali zvýšenú hladinu uPA 
a PAI-1 mali horšiu prognózu ako ženy, ktoré tieto hodnoty zvýšené nemali. Ženy, ktoré mali 
zvýšené hodnoty a dostávali adjuvantnú chemoterapiu, mali lepšie prežívanie bez rekurencie 
ako ženy ktoré, adjuvantnú chemoterapiu nedostávali. Táto štúdia je nanešťastie malá 
a sledovanie pacientok je krátkodobé. Rozsiahlejšia štúdia, ktorá by mala potvrdiť tieto dáta, 
v súčasnosti prebieha v Európe (25). 

 Vyšetrovanie uPA a PAI-1 však naráža na viaceré metodologické problémy. Vyšetrenie sa 
vykonáva z nádorového tkaniva, ktoré sa musí hneď po odbere zmraziť. I keď v poslednej 
dobe bola vyvinutá metóda, ktorá nevyžaduje veľké množstvo odobratého materiálu t.j. je 
možné ho vykonať aj z core biopsie, stále zostáva problémom proces zmrazovania tkaniva, 
ktoré pravdepodobne obmedzí širšie použitie tejto metodiky v bežnej klinickej praxi. 

 Diseminované a cirkulujúce nádorové bunky. Diseminované a cirkulujúce nádorové 
bunky zohrávajú pravdepodobne veľmi dôležitú úlohu v rozvoji vzdialených metastáz 
karcinómu prsníka. Na rozdiel od klinicky manifestných metastáz, ktoré predstavujú jedno 
z posledných štádií vo vývoji solídnych nádorov, cirkulujúce nádorové bunky sa dajú 
identifikovať v cievnom riečisku alebo v kostnej dreni omnoho skorej a pravdepodobne by 
mohli byť dobrým ukazovateľom nádorového rozsevu (26). 

 Vo viacerých štúdiách sa potvrdilo, že diseminované nádorové bunky karcinómu prsníka 
zistené v kostnej dreni v čase operácie nádoru sú spojené s vyšším rizikom relapsu a s horším 
prežívaním (27,28). I keď v niektorých štúdiách tento prognostický ukazovateľ sa nejavil ako 
nezávislý, ale bol priamo úmerne spojený s veľkosťou nádoru, gradingom alebo postihnutím 
lymfatických uzlín, je vo všeobecnosti akceptované, že prítomnosť nádorových buniek 
v kostnej dreni je spojená s vyšším rizikom recidívy ochorenia a horším prežívaním pacientok 
s karcinómom prsníka. Nie je však jasné, ako využiť tento fakt v manažmente pacientok. Nie 
u každej pacientky, u ktorej sa nájdu diseminované nádorového bunky v kostnej dreni, 
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vznikne aj klinicky manifestná metastáza. Približne iba 30-50% pacientok s diseminovanými 
nádorovými bunkami zmetastázuje v priebehu 5-10 rokov. V súčasnosti nemáme dostatok 
vedomostí o biologickom chovaní karcinómu prsníka, aby sme vedeli tento fakt vysvetliť. 
I keď niektoré pracoviská hlavne v Európe začínajú používať túto vyšetrovaciu metódu pri 
zvažovaní adjuvantnej chemoterapie s karcinómom prsníka, medzinárodný panel expertov 
(ASCO) to nedoporučuje pre bežnú klinickú prax (8). 

 Podobne ako prítomnosť diseminovaných nádorových buniek v kostnej dreni, aj 
prítomnosť nádorových buniek v cievnom riečisku (cirkulujúce nádorové bunky) je spojená 
s horšou prognózou pri karcinóme prsníka. Na rozdiel od diseminovaných karcinómových 
buniek v kostnej dreni cirkulujúce nádorové bunky lepšie korelujú s prognózou 
metastatického ochorenia ako ochorenia u pacientok po operácii primárneho nádoru. Využitie 
cirkulujúcich nádorových buniek ako súčasť rozhodovania o adjuvantnej chemoterapii sa 
preto v súčasnosti jednoznačne nedoporučuje (8). Perspektívnejšie sa zdá byť využitie nálezu 
cirkulujúcich nádorových buniek na včasnú detekciu rezistencie metastatického ochorenia na 
podávanú cytostatickú liečbu. Pri liečbe metastatického ochorenia sa cirkulujúce nádorové 
bunky objavujú v cievnom riečisku omnoho skôr ako dokážeme klinicky alebo rádiologicky 
zdiagnostikovať progresiu ochorenia. Vyšetrenie cirkulujúcich nádorových buniek by mohlo 
nájsť veľké uplatnenie hlavne u pacientok s diseminovanou chorobou, ktorá nie je merateľná 
(ako napr. pacientky s kostnými metastázami, s pleurálnym výpotkom a podobne). Skôr ako 
sa však zavedie toto vyšetrenie do rutinnej klinickej praxe, bude nevyhnuté jeho význam 
potvrdiť v rozsiahlejších klinických štúdiách. 

 Cirkulujúce tumorové markery – Ca 15-3. Cirkulujúce nádorové markery ako napr. Ca 
15-3 sú bielkoviny alebo antigény, ktoré sú ľahko zistiteľné štandardne dostupnými 
vyšetrovacími metódami. Najviac informácii existuje o markery Ca 15-3. Vo viacerých 
štúdiách sa potvrdilo prognostický význam tohto markeru, avšak v súčasnosti neexistujú dáta, 
ktoré by oprávňovali používať vyšetrenie tohto markeru pri indikácii adjuvantnej liečby. 
Jediné využitie tohto markeru je podľa panelu expertov ASCO z r. 2007 iba pri sledovaní 
pacientov s metastatickou chorobou (8). 

 Génové profily. V patogenéze karcinómu prsníka zohrávajú úlohu viaceré onkogény. 
Jednotlivé onkogény nemusia byť rovnako aktívne u každej pacientky, čím by sa dal vysvetliť 
rozdielny klinický priebeh ochorenia u jednotlivých pacientok. Súčasné metódy molekulárnej 
biológie umožňujú vyšetriť aktivitu viacerých onkogénov naraz. Vyšetrovanie génových 
profilov karcinómu prsníka sa uplatňuje v dvoch oblastiach. 

 Využitím génových profilov sa stanovila nová molekulárno-biologická klasifikácia 
karcinómu prsníka, ktorá rozlišuje 4 hlavné podtypy ochorenia: luminálny typ A a B, HER2 
pozitívny a basal-like podtyp a ďalšie menej často sa vyskytujúce podtypy ako podtyp 
podobný normálnemu prsníku, luminálny podtyp s negatívnymi estrogénnymi receptormi 
a pozitívnymi androgénnymi receptormi a podtyp chudobný na bielkovinu claudin. 

 Molekulárno biologická klasifikácia iba čiastočne koreluje s klinickou klasifikáciou. 
Luminálne podtypy vo veľkej miere korelujú s nádormi s pozitívnymi estrogénnymi 
receptormi, pričom luminálny typ B vyššiu proliferáciu a agresívnejšie chovanie ako 
luminálny podtyp A. HER2 pozitívny podtyp zahrňuje iba časť nádorov so zvýšenou 
expresiou HER2. Druhá časť nádorov s overexpresiou HER2 spadá do luminálneho podtypu. 
Prevažná časť nádorov klasifikovaná ako bazálny podtyp sú tzv. triple negatívne nádory, t.j. 
nádory s negatívnymi estrogénnymi i progesterónovými receptormi a negativitou HER2. Do 
tejto skupiny spadá aj väčšina pacientok s BRCA1 a BRCA2 mutáciou. Ako sme už uviedli 
vyššie molekulárno biologická klasifikácia iba čiastočne koreluje s klinickou klasifikáciou na 
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v žiadnom prípade ju nenahrádza. Jednotlivé molekulárno biologické podtypy majú rozdielne 
biologické vlastnosti, rozdielny klinický priebeh i rozdielny prognózu, takže je 
pravdepodobné, že v budúcnosti ich budeme využívať pri rozhodovaní o liečbe. 

 Ukazuje sa, že bezprostrednejšie využitie v klinike budú mať prediktívne systémy 
založené na vyšetrení menšieho počtu génonov. Najviac klinických skúseností je zatiaľ 
s dvomi systémami, OncotypeDX a Mammaprint. OncotypeDX vyšetruje aktivitu 21 génov, 
Mammaprint aktivitu 70 génov. Správnosť korelácie medzi laboratórnym nálezom 
a prognózou pacientok bola overovaná pri obidvoch systémoch vo viacerých klinických 
štúdiách s pozitívnym výsledkom. Podstatnou výhodou OncotypeDX je, že na vyšetrenie nie 
je potrebný čerstvý zmrazený materiál ale vyšetrenie je možné vykonať aj s tkanivom 
fixovaným formalínom. Jednoduchosť metodiky je dôvodom prečo OncotypeDX sa začal 
štandardnejšie používať v klinickej praxi, hlavne v USA. Na základe doporučenia FDA sa 
OncotypeDX môže používať u novodiagnostikovaných pacientok s negatívnymi 
lymfatickými uzlinami a pozitívnymi estrogénnymi receptormi s cieľom identifikovať 
pacientky, ktoré by mohli mať osoh z pridania adjuvantnej chemoterapie k endokrinnej 
adjuvantnej liečbe (spravidla ide o pacientky s luminálnym podtypom B podtypom). 
V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie ktorých, cieľom je osvetliť význam tohto testu pri 
indikovaní chemoterapie u pacientok s hormonálne pozitívnym nádorom, ktoré majú 
metastaticky postihnuté 1 až 3 lymfatické uzliny. 

Zhrnutie 

• Jednoznačne všeobecne akceptované prognostické faktory pri včasnom karcinóme 
prsníka sú: štádium ochorenia, postihnutie lymfatických uzlín, veľkosť nádoru, 
grading, status hormonálnych receptorov a vek pacientky. 

• Hormonálne receptory a overexpresia HER2 sú štandardnou súčasťou každého 
vyšetrenia karcinómu prsníka. Expresia hormonálnych receptorov je rozhodujúca pri 
indikácii endokrinnej liečby a dostatočne vysoká expresia HER2 indikuje podávanie 
monoklonálnej protilátky proti HER2 receptoru – trastuzumabu. V súčasnosti nie je 
dostatok dát, aby sa zvýšená hladina HER2 používala izolovane čisto ako prognostický 
faktor. Rovnako v súčasnosti nie je dostatok dát, aby sa zaviedlo do kliniky štandardné 
používanie extracelulárnej domény HER2 zo séra namiesto stanovovania expresie 
HER2 z nádorového tkaniva. 

• Viac génová analýza (OncotypeDX) sa odporúča používať u novodiagnostikovaných 
pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami a pozitívnymi estrogénnymi receptormi, 
u ktorých sa plánuje podávať tamoxifen. Nízke skóre rekurencie by mohlo identifikovať 
pacientov, ktorým bude stačiť adjuvantná hormonálna liečba a nebudú potrebovať 
ďalšiu adjuvantnú chemoterapiu. Pacienti so zvýšeným skóre by mohli byť kandidáti na 
kombinovanú adjuvantnú chemohormonálnu liečbu. 

• Stanovenie hladiny urokinázového aktivátoru plazminogénu a jeho inhibítora číslo 1 sa 
môže použiť na určenie prognózy pacientok s novodiagnostikovaným karcinómom 
prsníka s negatívnymi lymfatickými uzlinami. Nízka hladina obidvoch markerov je 
spojená s nízkym rizikom rekurencie a tieto pacientky (hlavne pacientky s pozitívnymi 
hormonálnymi receptormi) by mohli byť ušetrené od adjuvantnej chemoterapie. 

• V súčasnej dobe neexistuje dostatok údajov o tom, aby sa mutácia génu p53, 
prítomnosť cirkulujúcich nádorových buniek alebo prítomnosť diseminovaných 
nádorových buniek v kostnej dreni štandardne používali v klinickej praxi ako 
prognostické ukazovatele. 
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Adjuvantná endokrinná liečba 

 Cieľom adjuvantnej endokrinnej liečby je zabrániť endogénnemu estrogénu stimulovať 
nádorové bunky. Už viac ako 100 rokov je známa závislosť karcinómu prsníka na prítomnosti 
estrogénu. Od polovice minulého storočia sa používa ovariálna ablácia ako štandardná liečba 
či už v adjuvantnej liečbe alebo pri liečbe metastatického ochorenia. Neskôr sa ukázalo, že 
dobrým prediktívnym ukazovateľom efektivity hormonálnej liečby je prítomnosť 
hormonálnych receptorov v nádorových bunkách. V súčasnosti sa ovariálna ablácia nahrádza 
farmakologickou endokrinnou liečbou, ktorá spočíva alebo v blokovaní estrogénneho 
receptoru pomocou selektívnych modulátorov estrogénnych receptorov (SERM – hlavný 
predstaviteľ je tamoxifen), alebo supresiou syntézy estrogénu LHRH analógmi a inhibítormi 
aromatáz. 

 Tamoxifen predstavoval niekoľko desaťročí štandardnú adjuvantnú hormonálnu liečbu 
karcinómu prsníka. Inhibítory aromatáz sa zaviedli do adjuvantnej liečby iba v ostatných 
rokoch a LHRH analógy si stále ešte hľadajú svoje pevne miesto v adjuvantnej liečbe 
karcinómu prsníka. Väčšina informácií, ktoré opodstatňujú podávanie adjuvantnej 
endokrinnej liečby, pochádza zo štúdií s tamoxifenom. Tamoxifen blokuje naviazanie 
estrogénu na estrogénové receptory buniek karcinómu prsníka a tak blokuje stimulačný vplyv 
estrogénu na nádorové bunky. Tamoxifen sa preto spočiatku nazýval antiestrogén. Neskôr sa 
ukázala, že účinok tamoxifenu nie je rovnaký na všetky tkanivá. Na niektoré tkaniva pôsobí 
ako antagonista estrogénu (karcinóm prsníka) a na niektoré ako agonista estrogénu (kosť, 
maternica). Nie úplne objasnený je jeho vplyv na kardiovaskulárny systém, ale 
pravdepodobne prevažuje agonistický účinok. Preto by sa v súčasnosti nemal používať termín 
antiestrogén, ale selektívny modulátor estrogénových receptorov - SERM.  

Efektivita adjuvantnej liečby tamoxifenom 

 Najviac informácií o benefite adjuvantnej liečby pri karcinóme prsníka získavame z prác 
EBCTCG skupiny, ktorá v pravidelných intervaloch vykonáva metaanalýzu všetkých 
randomizovaných štúdií zaoberajúcich sa adjuvantnou liečbou karcinómu prsníka. Z prác tejto 
skupiny vieme (1), že benefit adjuvantnej liečby tamoxifenom pretrváva dlhodobo, minimálne 
15 rokov. Rekurencia karcinómu prsníka sa znižuje zo 46% na 33% a úmrtnosť na karcinóm 
prsníka z 33% na 24%. Redukcia rekurencie i úmrtnosti sa týka iba pacientok, ktoré mali 
pozitívne estrogénne receptory, hoci aj v malom množstve. V súčasnosti niet dôkazu o tom, že 
by adjuvantná hormonálna liečba prinášala akýkoľvek benefit pri nádoroch s negatívnymi 
estrogennými receptormi. 

 Vo vyššie uvedenej metaanalýze sa ukázalo, že dlhodobá liečba tamoxifenom je spojená 
síce s malým, ale reálnym rizikom tromboembolickej choroby a sekundárneho karcinómu tela 
maternice. Ženy vo veku 55 až 69 rokov mali riziko výskytu karcinómu maternice skoro 3 
krát vyššie ako bežná populácia, ale 10 ročná mortalita na sekundárny karcinóm maternice sa 
ukázala veľmi nízka (0,6%). 

 Na základe vyššie uvedených faktov sa v súčasnosti indikuje adjuvantná endokrinná liečba 
všetkých ženám, ktoré majú nádor s pozitívnymi estrogénnymi receptormi. U žien s dobre 
diferencovaným (G1) nádorom menším ako 1cm, s negatívnymi lymfatickými uzlinami a bez 
ďalších negatívnych rizikových faktorov ako je napr. angioinvázia je riziko mortality veľmi 
nízke, takže nie je pravdepodobné, že by dlhodobé podávanie adjuvantnej hormonálnej liečby 
mohlo ovplyvniť celkové prežívanie týchto pacientok (2,3). Dôvod, prečo sa adjuvantná 
hormonálna liečba podáva u tejto skupiny pacientok je zníženie rizika ipsilaterálneho alebo 
kontralaterálneho karcinómu prsníka (4). 
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 Endokrinná adjuvantná liečba prináša benefit iba pacientkam, ktorých ochorenie má 
pozitívne estrogénové receptory. Za dostatočnú pozitivitu estrogénových receptorov sa 
považuje prítomnosť estrogénneho receptoru aspoň v 10% nádorových buniek. Nižšie 
percento nádorových buniek s pozitívnym estrogénovým receptorom nie je kontraindikáciou 
pre podávanie hormonálnej adjuvantnej liečby, ale u tejto skupiny pacientok sa dá očakávať 
nižší benefit adjuvantnej hormonálnej liečby. Adjuvantná hormonálna liečbe nie je indikovaná 
iba pri nádoroch s negatívnymi estrogénovými receptormi. 

 Význam pozitívneho progesterónového receptoru v nádorových bunkách je predmetom 
dlhoročných diskusií (viď vyššie). V minulosti sa predpokladalo, že nádorové bunky, ktoré 
majú pozitívne obidva receptory majú vyššie citlivosť k hormonálnej liečbe ako nádorové 
bunky s pozitívnym jedným receptorom. Určitým prekvapením boli výsledky ktoré priniesla 
vyššie spomínaná metaanalýza EBCTCG, ktorá ukázala, že dlhodobý benefit z adjuvantnej 
liečby mali iba tie pacientky, ktoré mali pozitívny estrogénový receptor a pozitivita alebo 
negativita progesteronového receptoru nemala žiadny vplyv na výsledky liečby. 

 Taktiež v minulosti rozšírený názor, že adjuvantná hormonálna liečba je vhodná hlavne pre 
staršie ženy, pretože pre túto skupinu žien aj efektívnejšia, sa neukázal ako opodstatnený. 
Súčasné dáta svedčia preto, že adjuvantná hormonálna liečba je rovnako efektívna u pacientok 
s karcinómom prsníka s pozitívnymi estrogénovými receptormi v mladom i starom veku. 
Účinnosť tamoxifenu nie je rozdielna ani u žien s pozitívnymi alebo negatívnymi 
lymfatickými uzlinami a taktiež nezávisí od použitia chemoterapie. 

 Adjuvantná liečba tamoxifenom znižuje riziko recidívy i riziko úmrtia na karcinóm 
u všetkých žien s pozitívnymi estrogénnymi receptormi. Riziko recidívy ochorenia po 
skončení adjuvantnej liečby alebo počas 5-ročnej adjuvantnej liečby nie je rovnaké u všetkých 
rizikových skupín. Najvyššie riziko recidívy majú pacientky s pozitívnymi lymfatickými 
uzlinami, s nádorom s vysokým gradingom alebo s nízkou hodnotou estrogénových 
receptorov. Tieto pacientky sú kandidátkami na pridanie chemoterapie k hormonálnej 
adjuvantnej liečbe, čím dosiahneme ďalšie zníženie rizika recidívy a mortality. Pridanie 
chemoterapie k adjuvantnej hormonálnej liečbe je indikované u žien s pozitívnymi 
lymfatickými uzlinami (hlavne s 3 a viac pozitívnymi lymfatickými uzlinami). U žien 
s negatívnymi lymfatickými uzlinami je kombinovaná chemohormonoterapia indikovaná iba 
pri vysokom gradingu nádoru alebo nižšej hladine estrogénových receptorov a v mladšom 
veku (benefit chemoterapie je v mladom veku vyšší ako v staršom veku) (5,6). 

 Adjuvantné podávanie tamoxifenu znižuje aj riziko vzniku kontralaterálneho karcinómu 
prsníka. V metaanalýze skupiny EBCTCG sa ukázalo, že 5-ročné podávanie tamoxifenu 
u žien s nádormi s pozitívnymi estrogenovými receptormi bolo spojené s 39%-nou relatívnou 
redukciou ročného rizika vzniku kontralaterálneho karcinómu prsníka (6,5% verzus 9,8%) (3). 
Adjuvantné podávanie tamoxifenu však znižuje iba riziko vzniku nádorov s pozitívnymi 
estrogenovými receptormi, ale mierne zvyšuje riziko vzniku sekundárnych nádorov 
s negatívnymi receptormi. (5). 

Dávkovanie a dĺžka liečby 

 Štandardná dávka tamoxifenu je 20mg/deň v jednej alebo dvoch dávkach. Štandardná 
dĺžka podávania adjuvantného tamoxifenu je 5 rokov. Existuje viacero klinických štúdií, ktoré 
skúmali možnosť dlhšieho podávania adjuvantného tamoxifenu. Mnohé ešte neboli 
definitívne vyhodnotené resp. sledovanie pacientok ešte stále prebieha. Predbežné výsledky 
týchto štúdií sú kontroverzné. V niektorých štúdiách predĺženie podávania tamoxifenu 
prinieslo zlepšenie liečebných výsledkov, v iných sa však zistili horšie dlhodobé výsledky pri 
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dlhšom podávaní tamoxifenu. Niektoré štúdie naznačujú, že dlhšie podávanie tamoxifenu 
môže byť spojené s vyšším rizikom endometriálneho karcinómu (6-10). Na základe aj týchto 
údajov sa v súčasnosti nedoporučuje podávať adjuvantnú hormonálnu liečbu dlhšie ako 5 
rokov s výnimkou takzvanej predlženej sekvenčnej adjuvantnej liečby postmenopauzálnych 
pacientok (viď nižšie). 

Kombinovanie hormonálnej liečby s chemoterapiou a s rádioterapiou 

 Stratégia ako optimálne kombinovať podávanie tamoxifenu s rádioterapiou alebo 
chemoterapiou nie je úplne objasnená. Experimentálne poznatky hovoria, že vzájomné 
kombinovanie hormonálnej liečby a chemoterapie resp. rádioterapie by malo mať 
antagonistický efekt. Chemoterapia i rádioterapia zabíjajú prevažne deliace sa bunky a 
hormonálna liečba zabraňuje deleniu a proliferácii nádorových buniek. Experimentálne 
poznatky však neboli jednoznačne potvrdené v klinických štúdiách. 

 V jednej z mála klinických štúdií, v ktorej sa priamo porovnávalo konkomitantné 
a sekvenčné podávanie rádioterapie a tamoxifenu sa ukázalo, že sekvenčné podávanie 
dosiahlo lepšie prežívanie bez recidívy i celkové prežívanie, avšak tento benefit nebol 
štatisticky signifikantný (11). Metaanalýza viacerých randomizovaných štúdií vykonaná 
skupinou EBCTCG publikovaná v minulom roku priniesla prekvapenie (1). Riziko recidívy 
bolo rovnaké pri konkurentnom i sekvenčnom podávaní chemohormonálnej liečby. 
V klinických štúdiách sa taktiež nepotvrdilo, že by konkurentné podávanie hormonálnej 
liečby a chemoterapie malo podstatne väčšiu toxicitu ako podanie samotnej hormonálnej 
liečby resp. chemoterapie. Konkomitantné podávanie tamoxifenu a chemoterapie je preto 
možné, asi rovnako efektívne ako sekvenčné podávanie a nie je spojené so závažnou 
toxicitou. Väčšina autorov sa napriek tomu prikláňa k sekvenčnému podaniu tamoxifenu. Je 
pre pacientku pohodlnejšie a predsa len znižuje riziko výskytu toxicity, hoci nie závažnej. 
Hormonálna liečba je chronická liečba trvajúca 5 rokov a oneskorenie jej začiatku o niekoľko 
týždňov nemôže v podstatnej miere ovplyvniť jej výsledok. 

 Trochu odlišná je situácia pri kombinácii hormonálnej liečby a rádioterapie. V menších 
randomizovaných štúdiách sa ukázalo, že účinnosť sekvenčného a konkurentného podávania 
rádioterapie a hormonálnej liečby je rovnaká. Avšak v niektorých štúdiách sa ukázala vyššia 
kožná a pľúcna toxicita pri konkomitantnom podávaní tamoxifenu s rádioterapiou a preto 
v súčasnosti sa doporučuje sekvenčné podávanie týchto liečebných modalít (12,13,14,15,16). 

Toxicita 

 Nežiaduce účinky spojené s tamoxifenom sú návaly, vaginálny výtok, tromboembolická 
choroba a endometriálny karcinóm. Hoci tieto nežiaduce účinky sú spojené s negatívnym 
vplyvom na pacientky, negatívny vplyv tamoxifenu je veľmi malý v porovnaní s celkovým 
benefitom liečby tamoxifenom. 

Adjuvantná hormonálna liečba u postmenopauzálnych žien 

 Použitie tamoxifenu v adjuvantnej liečbe hormonálne dependentného karcinómu prsníka je 
nezávisle na menštruačnom stave pacientky. Používa sa v liečbe predmenopauzálnych 
i postmenopauzálnych pacientok. V ostatných rokoch sa do adjuvantnej liečby 
postmenopauzálnych žien zaviedla ďalšia skupina liekov – inhibítory aromatázy. Inhibítory 
aromatázy znižujú plazmatickú hladinu estrogénu u postmenopauzálnych žien inhibíciou 
alebo inaktiváciou enzýmu aromatázy, ktorý je zodpovedný za konverziu prekurzorov na 
estrogén. Na rozdiel od tamoxifenu inhibítory aromatázy nie sú ani parciálnych agonistom 
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estrogénu, takže ich podávanie nie je spojené s výskytom tromboembolickej choroby alebo 
rakoviny maternice. Účinnosť i toxicita treťogeneračných inhibítorov aromatáz anastrozolu, 
letrozolu a exemestanu je navzájom porovnateľná, i keď laboratórne nálezy poukazovali na 
možnosť, že letrozol by mohol byť účinnejší v porovnaní s exemestanom a anastrozolom. 
Podávanie inhibítorov aromatáz je kontraindikované u žien s funkčnými ováriami. 

 V posledný 10 rokoch boli publikované viaceré klinické štúdie s adjuvantným podávaním 
inhibítorov aromatáz, ktorých výsledky sú podkladom pre používanie inhibítorov aromatáz 
v klinickej praxi. Medzi kľúčové štúdie patrí štúdia ATAC, v ktorej sa porovnávala účinnosť 
anastrozolu voči tamoxifenu (18,19,20), štúdia BIG 1 a MA17, v ktorých sa porovnávala 
efektivita letrozolu voči tamoxifenu (21,22,23,24,25) a štúdia IES, ktorá porovnáva účinnosť 
exemestanu voči tamoxifenu (23). Štúdie boli zostavené dvomi spôsobmi: buď sa 
porovnávalo 5-ročné podávanie inhibítoru aromatáz voči 5-ročnému podávaniu tamoxifenu 
(iniciálna liečba) alebo sa 5-ročné podávanie tamoxifenu porovnávalo so sekvenčnou 
liečbou, ktorá pozostávala s 2-3 ročnej liečby tamoxifenom a následne 2-3 ročnej liečby 
inhibítorom aromatáz. V štúdii MA17 sa porovnávala účinnosť letrozolu voči placebu, po 
ukončených piatich rokov liečby tamoxifenom. Táto liečebná stratégia sa nazýva rozšírená 
adjuvantná liečba. 

Iniciálna liečba 

 5-ročné podávanie inhibítoru aromatáz voči 5-ročnému podávaniu tamoxifenu sa testovalo 
v dvoch štúdiách ATAC a BIG 1 . Prvá štúdia s použitím inhibítorov aromatáz v adjuvantnej 
liečbe bola štúdia ATAC, v ktorej sa porovnávalo 5-ročné podávanie anastrozolu, tamoxifenu 
alebo kombinácie obidvoch. Pri mediáne sledovania 120 mesiacov sa zistilo, že pacientky 
ktoré dostávali anastrozol mali v porovnaní s tamoxifenom dlhšie prežívanie bez recidívy, 
dlhší čas do rekurencie, menej rekurencii a nižší výskyt kontralaterálneho karcinómu prsníka. 
Ani pri 10-ročnom sledovaní sa však nepotvrdilo, že by podávanie anastrozolu v porovnaní 
s tamoxifenom malo pozitívny vplyv na celkové prežívanie pacientok. Neskoršia analýza tejto 
štúdie priniesla zaujímavý výsledok. Účinnosť anastrozolu bola horšia ako účinnosť 
tamoxifenu u žien s nadváhou (body mass index nad 30kg/m2). Budú ale potrebné ďalšie 
štúdie, ktoré by potvrdili tento výsledok, skôr ako by sme hmotnosť pacientky brali do úvahy 
pri indikácii inhibítorov aromatázy. 

 Podobné výsledky ako v štúdii ATAC sa pozorovali aj v štúdii BIG 1. Pri mediáne 
sledovania 71 mesiacov sa ukázalo, že pacientky liečené letrozolom mali dlhšie prežívanie 
bez recidívy, ale signifikantný rozdiel v prežívaní sa nepotvrdil. Vysvetlením prečo 
v obidvoch štúdiách sa nedosiahlo predĺženie prežívania napriek tomu, že sa dosiahlo 
predĺženie prežívania bez recidívy, by mohlo byť v následnej liečbe, ktorá bola pacientkam 
podávaná po ukončení štúdie. Väčšina pacientok v tamoxifenovom ramene dostávala pri 
recidíve inhibítor aromatáz a tým mohlo prísť k strate signifikancie v rozdieloch v celkovom 
prežívaní. V štúdii BIG 1 bola preto vykonaná analýza prežívania po "odfiltrovaní" vplyvu 
následnej liečby a pri tejto analýze rozdiel v prežívaní medzi pacientkami liečenými 
letrozolom a tamoxifenom dosiahol štatistickú významnosť. Spoločná metaanalýza obidvoch 
štúdii ukázala, že pri užívaní inhibítoru aromatáz sa znižuje výskyt rekurencie o 2,7% (10,7% 
verzus 13,4%) a liečba inhibítormi aromatáz je spojená s nesignifikantnou redukciou úmrtia 
na karcinóm prsníka (5,5% verzus 6,5%) (61). Inciálna adjuvanná liečba inhibítormi aromatáz 
redukuje predovšetkým včasné relapsy, t.j. relapsy do dvoch rokov od začatia adjuvantnej 
liečby. 
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Sekvenčná liečba 

 Sekvenčná liečba sa použila v 2 z vyššie spomínaných štúdií ( BIG1 a IES) a vo viacerých 
menších štúdiách, kde sa používal anastrozol (26,27,28). 

 V štúdii IES sa testovala účinnosť 5-ročnej liečby tamoxifenu voči 2-3 ročnému podávaní 
tamoxifenu s následným 3-2 ročným podávaním exemestanu. Pri mediáne sledovania 56 
mesiacov sa potvrdil štatisticky signifikantný benefit na prežívanie bez recidívy a benefit 
v celkovom prežívaní, ktorý ale nebol štatisticky signifikantný. Výsledky porovnania 
sekvenčnej liečby voči samotnému tamoxifenu dopadlo rovnako ako v štúdii IES aj v štúdii 
BIG1, kde sa dosiahli pozitívne výsledky na prežívanie do recidívy, ale nie na celkové 
prežívanie. 

 V štúdiách BIG1 a IES sa nepotvrdil štatistický významný benefit na celkové prežívanie, 
kým v spoločnej analýze anastrozolových štúdií áno (29). Randomizácia pacientok do týchto 
štúdií sa robila až po skončení 2-3 ročného podávania tamoxifenu, takže do štúdii neboli 
zaradené pacientky so včasnou recidívou. Skutočnosť, že do týchto štúdií boli pacientky 
vyberané iným spôsobom ako do štúdií s inicialnou liečbou, mohla ovplyvniť benefit 
inhibítorov aromatáz na celkové prežívanie. 

 Rozšírená adjuvantná liečba sa používala v štúdii MA17. Pacientky, ktoré ukončili 5-ročnú 
adjuvantnú liečbu tamoxifenom sa randomizovali alebo na 5-ročnú liečbu letrozolom alebo 
iba na liečbu placebom. Napriek tomu, že liečba inhibítorom aromatázy bola plánovaná na 5 
rokov, štúdia bola zastavená predčasne pre jednoznačne lepšie výsledky dosiahnuté v ramene 
s inhibítorom aromatázy. U podskupiny pacientok s pozitívnymi lymfatickými uzlinami sa 
nedosiahlo iba zlepšenie prežívania bez recidívy, ale aj štatisticky signifikantné predĺženie 
celkového prežívania. Po ukončení štúdie a odslepení ramien časť pacientok, ktorá bola 
pôvodne zaradená na rameno s placebom, začala dostávať letrozol, pričom časový interval 
medzi ukončením liečby tamoxifenom a začiatkom liečby letrozolom bol viac ako 2,5 roka. Je 
zaujímavé, že i oneskorené podávanie letrozolu prinieslo pacientkam benefit (predĺženie 
prežívania bez recidívy a vznik vzdialených metastáz). 

 Nezávisle od trvania iniciálnej liečby tamoxifenom všetky vyššie uvedené štúdie 
preukázali, že sekvenčné podávanie tamoxifenu a inhibítoru aromatáz v porovnaní 
s adjuvantnou liečbou samotným tamoxifenom znižuje riziko rekurencie karcinómu prsníka 
a incidenciu kontralaterálneho karcinómu prsníka a pravdepodobne asi zlepšuje aj celkové 
prežívanie. Napriek týmto pozitívnym výsledkom optimálna dĺžka liečby tamoxifenom aj 
inhibítorom aromatáz v sekvenčnom poňatí zostáva nejasná. 

 Opačné garde t.j. podávanie inhibítoru aromatáz a následne podávanie tamoxifenu bolo 
zatiaľ testované iba v 2 štúdiách. Ani v jednej z nich sa neukázal benefit sekvenčného podania 
voči 5-ročnej liečbe inhibítorom aromatáz. 

Toxicita inhibítorov aromatáz 

 Toxicita inhibítorov aromatáz je iná ako toxicita tamoxifenu. Najčastejšie sa u pacientov 
vyskytujú bolesti svalov a kĺbov, strata kostnej hmoty a kardiovaskulárne ťažkosti. Bolesti 
svalov a kĺbov sa vyskytujú skoro u polovice pacientov liečených inhibítormi aromatáz. 
Ťažko povedať, nakoľko sú bolesti kĺbov a svalov spôsobené iba inhibítormi aromatáz, keďže 
ide o pacientky staršieho veku a väčšina z nich má degeneratívne kostné ochorenia. Bolesti 
v kĺboch a v svaloch udáva až 16% pacientok liečených placebom v štúdiách s adjuvantnými 
inhibítormi aromatáz. Patogenéza vzniku muskuloskeletárnych ťažkostí nie je zatiaľ známa 
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a iba sa predpokladá, že súvisí so zníženou hladinou estrogénu. Na rozdiel od 
muskuloskeletárnych bolestí mechanizmus vzniku straty kostnej hmoty v dôsledku liečby 
inhibítorov aromatáz je jasný. Je priamo spôsobený zníženou hladinou estrogénu v tele. 
V metaanalýze 7 klinických štúdií, ktoré porovnávali liečbu inhibítorov aromatáz voči 
tamoxifenu, či už ako iniciálnu liečbu alebo ako sekvenčnú liečbu, podávanie inhibítorov 
aromatáz bolo spojené so štatisticky signifikantne vyššou pravdepodobnosťou vzniku 
kostných fraktúr (OR 1,47, 95% CI 1,34, 1,61) (30). 

 V poslednom období sa venuje väčšia pozornosť kardiovaskulárnej toxicite inhibítorov 
aromatáz. V randomizovaných štúdiách, v ktorých sa porovnával inhibítor aromatáz 
s tamoxifenom, sa ukázalo zvýšené riziko ischemickej choroby srdca u pacientok liečených 
inhibítorom aromatáz. Na rozdiel od toho v štúdiách, kde sa porovnával inhibítor aromatáz 
s placebom, tento rozdiel v incidencii kardiovaskulárnych komplikácii zistený nebol. 
Rozdielny nález sa dá vysvetliť tým, že zvýšený výskyt kardiovaskulárnych príhod 
v komparatívnych štúdiách medzi inhibítorom aromatázy a tamoxifenom bol spôsobený 
nielen toxickým účinkom inhibítorov aromatáz, ale aj protektívnym vplyvom tamoxifenu na 
kardiovaskulárny aparát. V metaanalýze 7 štúdií, v ktorých sa porovnávala účinnosť 
inhibítorov aromatáz voči tamoxifenu sa ukázalo, že dlhšie podávanie inhibítorov aromatáz 
bolo spojené s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb v porovnaní s tamoxifenom 
alebo s tamoxifenom a následným podaním inhibítorov aromatáz (OR 1,26, 95% CI 1,10-
1,43) (30). Vyšší výskyt ischemických kardiovaskulárnych príhod pri liečbe anastrozolom sa 
zistil hlavne u pacientok, ktoré mali ischemickú chorobu srdca už pred začatím liečby 
inhibítormi aromatáz. Vo vyššie spomenutej metaanalýze sa taktiež ukázalo, že kratšie 
podávanie tamoxifenu je spojené s nižším rizikom tromboembolickej choroby. 

 Neskorá toxicita inhibítorov aromatáz je ďalšou možnosťou ako vysvetliť , že inhibítory 
aromatáz predlžujú prežívanie bez recidívy, ale podstatne menej ovplyvňujú celkové 
prežívanie pacientok. S cieľom objasniť vplyv toxicity inhibítorov aromatáz na celkové 
prežívanie sa zaoberala vyššie spomínaná metaanalýza klinických štúdií, v ktorej sa potvrdilo, 
že pacientky, ktoré dostávali 5 rokov liečbu inhibítorov aromatáz, mali vyššiu 
pravdepodobnosť úmrtia bez recidívy v porovnaní s pacientkami, ktoré dostávali 5 rokov 
tamoxifen alebo sekvenčnú liečbu tamoxifen a následne inhibítor aromatáz. Rozdiel 
v pravdepodobnosti úmrtia však nebol štatisticky signifikantný. Autori spomínanej 
metaanalýzy sa domnievajú, že vzhľadom na vyššie uvedené nálezy práve sekvenčné režimy 
tamoxifenov a inhibítorov aromatáz by mohli byť rozumným kompromisom medzi 
efektivitou a toxicitou. 

Adjuvantná hormonálna liečba u predmenopauzálnych žien 

 Tamoxifen zostáva zlatým štandardom a kľúčovým liekom v adjuvantnej endokrinnej 
liečbe predmenopauzálnych pacientok rovnako ako u postmenopauzálnych pacientok. 

 V adjuvantnej liečbe predmenopauzálnych žien s hormonálne dependentným ochorením sa 
ako ukázala efektívna aj ovariálna supresia resp. ovariálna ablácia. Táto môže byť vykonaná 
alebo chirurgickou cestou, radiačne alebo farmakologicky použitím LH-RH analógov. 
Chirurgická kastrácia je efektívna, jej efekt nastupuje okamžite, ale je spojená s rizikom 
a záťažou operačného zákroku a jej hlavnou nevýhodou je, že je ireverzibilná. Radiačná 
ablácia je pre pacientku pohodlná, avšak nie vždy sa dosiahne kompletná ovariálna ablácia 
resp. kompletná supresia sekrécie estrogénov môže nastupovať dlhšiu dobu. Farmakologická 
kastrácia je pre pacientku veľmi pohodlná a efektívna. Jej efekt nastupuje po niekoľkých 
týždňoch a je reverzibilný. Považuje sa preto za štandardnú liečebnú metódu pre použitie 
v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka. 
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 V súčasnosti nemáme dostatok informácii, aby sme vedeli presne určiť miesto ovariálnej 
supresie v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka. V minulosti neexistovala možnosť 
farmakologickej ovariálnej supresie, používala sa iba chirurgická alebo radiačná kastrácia. 
Vykonanie ovariálnej ablácie rádioterapiou alebo chirurgicky bolo ireverzibilné a bolo 
spojené s doživotnými vedľajšími účinkami pre pacientku. Ovariálna ablácia sa preto 
považovala za neúnosne toxickú v adjuvantnej liečbe mladých (predmenopauzálnych) žien. 
V ostatných rokoch, po zavedení farmakologickej kastrácie, sa začali organizovať štúdie 
s LH-RH analógmi. Výsledky týchto štúdií sú známe. V doteraz publikovaných štúdiách sa 
porovnávala účinnosť ovariálnej ablácie voči placebu, účinnosť samotnej ovariálnej ablácie 
voči chemoterapii alebo účinnosť pridania ovariálnej supresie k chemoterapii voči samotnej 
chemoterapii. Chýbajú štúdie, v ktorých by sa porovnávala účinnosť LH-RH analógov 
voči tamoxifenu. Príčinou, prečo takéto porovnanie nebolo zatiaľ urobené, resp. prečo ešte nie 
sú známe jeho výsledky, je skutočnosť, že tamoxifen sa začal používať v liečbe 
predmenopauzálnych pacientok neskoro. Prvé štúdie s použitím tamoxifenu 
u predmenopauzálnych pacientok sa začali organizovať, až po zavedení testovania 
hormonálnych receptorov do klinickej praxe. Výsledky týchto štúdií boli zverejnené až 
v ostatných rokoch a stanovili tamoxifen za štandardnú hormonálnu liečbu 
u predmenopauzánych žien. Až po ich zverejnení sa začali organizovať štúdie, ktoré sa snažia 
určiť postavenie LH-RH analogov voči tamoxifenu. Definitívne výsledky štúdií, ktoré 
porovnávajú efektivitu tamoxifenu voči LH-RH analogóm alebo voči kombinácii tamoxifenu 
s LH-RH analogmi, budú známe až za niekoľko rokov a oni určia definitívne postavenie LH-
RH analogov v adjuvantnej liečbe. Informácie, ktoré sme z týchto štúdií získali doteraz, sa 
dajú považovať iba za predbežné. 

Ovariálna supresia alebo ablácia verzus placebo 

 Prvá metaanalýza skoro 8-tisíc pacientok liečených ovariálnou supresiou alebo abláciou, 
vykonaná skupinou EBCTCG ukázala, že v porovnaní so ženami, ktoré nedostávali 
adjuvantnú hormonálnu liečbu, ovariálna supresia bola spojená so signifikantnou redukciou 
recidívy i úmrtia (31). Do tejto štúdie však boli zaradené nielen pacientky, ktoré mali 
pozitívne estrogénne receptory, ale aj pacientky, u ktorých estrogénne receptory neboli 
vyšetrené. Taktiež podstatná časť pacientok zaradených do tejto metaanalýzy dostávala aj 
chemoterapiu. Druhá metaanalýza (32) vykonaná na skupine 11900 pacientok skupinou 
EBCTCG, do ktorej boli zaradené iba pacientky s pozitívnymi hormonálnymi receptormi a 
ktoré nedostávali okrem hormonálnej liečby žiadnu inú adjuvantnú systémovú liečbu, však 
prekvapivo priniesla negatívne výsledky. Ovariálna supresia alebo ablácia síce znížila riziko 
recidívy karcinómu prsníka, avšak tento rozdiel nebol štatisticky signifikantne významný 
oproti ženám, ktoré nedostávali žiadnu systémovú adjuvantnú liečbu. 

Ovariálna supresia alebo ablácia verzus chemoterapia 

  Pri porovnávaní účinku ovariálnej ablácie alebo supresie so samotnou chemoterapiou sa 
vo vyššie spomínaných metaanalýzach potvrdilo, že výsledky dosiahnuté ovariálnou 
supresiou alebo abláciou u predmenopauzálnych žien s hormonálne pozitívnymi receptormi 
boli rovnaké ako výsledky dosiahnuté chemoterapiou. Pacientky zaradené do tejto 
metaanalýzy však dostávali ako chemoterapiu kombináciu CMF, ktorá v súčasnej dobe sa 
považuje za menej efektívnu v porovnaní so súčasnými štandardnými cytostatickými 
režimami obsahujúcimi antarcyklíny a taxány. 

 Pridanie ovariálnej ablácie alebo supresie k chemoterapii neprinieslo pozitívne výsledky 
v porovnaní so samotnou chemoterapiou. V jednej z najväčších štúdii (INT 0101), ktorá sa 
zaoberala touto problematikou, pri mediáne sledovania 9,6 rokov, pridanie goserelínu 
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u kombinovanej cytostatickej liečby cyklofosfamid, doxorubicín a fluorouracil, nepriniesol 
benefit oproti samotnej cytostatickej liečbe (33). Retrospektívna subanalýza ukázala, že 
goserelin prinášal väčší úžitok ženám mladším ako 40 rokov v porovnaní so staršími ženami. 
V tejto súvislosti sa otvára otázka, či časť efektu chemoterapie nie je spojená so sekundárnou 
amenoreou spôsobenou cytostatikami. Sekundárna amenorea po cytotatikách sa vyskytuje 
častejšie u starších žien ako u mladších a preto u starších žien by už ďalšia ovariálna supresia 
nemusela mať význam. Retrospektívna analýza ďalších dvoch štúdií pripustila, že účinnosť 
LH-RH analógov by mohla byť väčšia u mladších pacientok ako u starších (34,35). Následná 
metaanalýza 16 štúdií do ktorých bolo zaradených viac ako 11000 pacientok, však nepotvrdila 
tento nález (33). Definitívne osvetlenie tejto otázky však prinesú až prospektívne 
randomizované štúdie, ktoré práve teraz prebiehajú. Na základe vyššie spomenutých nálezov 
sa dnes pripúšťa možnosť, že ovariálna supresia by mohla mať význam v adjuvantnej liečbe 
mladších predmenopauzálnych žien (do 40 rokov), ktoré menštruujú po skončení 
chemoterapie. 

Kombinácia ovariálnej supresie s tamoxifenom 

 Kombinácia tamoxifenu a LH-RH analógov znižuje počet rekurencii a predlžuje celkové 
prežívanie premenopauzálnych pacientok v porovnaní s pacientkami neliečenými žiadnou 
adjuvantnou liečbou. Nie je však úplne jasné, či kombinácia týchto liekov je lepšia ako 
samotný tamoxifen. 

  Kombinovaná hormonálna liečba priniesla porovnateľné výsledky ako samotná 
chemoterapia u pacientok s nízkym alebo stredným rizikom karcinómu prsníka. V priamej 
randomizovanej štúdii (36)., do ktorej bolo zaradených 333 pacientok, sa porovnávala 
účinnosť kombinácie triptorelinu s tamoxifenom oproti kombinácii FEC (fluorouracil, 
epirubicin, cyklofosfamid). 7-ročné prežívanie bez recidívy a 7-ročné celkové prežívanie bolo 
v obidvoch skupinách rovnaké. 

 Napriek tomu že vyššie uvedené poznatky poukazujú na skutočnosť, že adjuvantná 
chemoterapia by mohla byť porovnateľne efektívna ako ovariálna supresia alebo ablácia 
väčšina lekárov neakceptuje tieto výsledky a nepoužíva adjuvantne ovariálnu supresiu alebo 
abláciu namiesto chemoterapie. Voči používaniu ovariálnej ablácie existujú dve námietky. 
Prvá, že štúdie v ktorých sa dokázala rovnocennosť týchto terapeutických metód neboli 
dostatočne veľké nato, aby sme rovnocennosť mohli považovať za jednoznačne dokázanú. 
Druhou námietkou je, že v kontrolných ramenách uvedených štúdií sa používala iba samotná 
chemoterapia, či už CMF alebo chemoterapia obsahujúca antracyklíny. Samotná 
chemoterapia sa v súčasnej dobe sa nemôže považovať za štandardnú adjuvantnú liečbu 
pacientok s hormonálne dependentným karcinómom prsníka, voči ktorej by sme mali 
porovnávať nové terapeutické prístupy. Štandardnou súčasnou adjuvantnou liečbou pre 
predmenopauzálne ženy s hormonálne dependentným karcinómom prsníka je tamoxifen, 
ktorý sa podáva buď samotný alebo po chemoterapii, podľa veľkosti rizika recidívy. 

 Na základe vyššie uvedených štúdií sa nedá jednoznačne povedať či ovariálna supresia 
alebo ablácia prináša benefit predmenopauzálnym pacientkam s karcinómom prsníka 
s pozitívnymi estrogénnymi receptormi v porovnaní so samotným tamoxifenom alebo 
v porovnaní s kombináciou chemoterapie a tamoxifenu. Pridanie ovariálnej supresie sa preto 
dnes nepovažuje za súčasť štandardnej adjuvantnej hormálnej liečby. Prichádza do úvahy iba 
u pacientok, ktoré sú mladšie ako 40 rokov, ktoré menštruujú aj po ukončení cytostatickej 
adjuvantnej liečby a ich ochorenie má vysoké riziko recidívy. 
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Vedľajšie účinky LH-RH analógov 

 Ovariálna supresia alebo ablácia je spojená s depriváciou estrogénu, rovnako ako pri 
menopauze. Vedľajšími účinkami sú príznaky spojené s menopauzou, návaly, potenie, 
zvýšenie hmotnosti a zníženie libida. Ak sa však porovnávala kvalita života medzi 
chemoterapiou, kombinovanou hormonálnou liečbou (tamoxifen + LHRH analógy) alebo 
samotným tamoxifenom, ukázalo sa, že pacientky najlepšie tolerujú samotný tamoxifen, 
potom kombináciu tamoxifenu s ovariálnou supresiou a najhoršia tolerancia bola pri 
cytostatickej liečbe (37). 

Inhibítory aromatázy 

 Inhibítory aromatázy sú kontraindikované u žien s aktívnou činnosťou ovárii. Na základe 
dobrých výsledkov s použitím inhibítorov aromatáz u postmenopauzálnych žien sa začali 
realizovať klinické štúdie u predmenopauzálnych žien, v ktorých sa kombinovala ovariálna 
supresia LH-RH analógmi s inhibítormi aromatáz. Tento prístup treba zatiaľ považovať za 
experimentálny. Doteraz dostupné dáta poukazujú na to, že pridanie inhibítorov aromatáz 
k ovariálnej supresii nie je lepšie ako kombinácia tamoxifenu a LH-RH analógu. 

 Inhibítory aromatázy sa môžu uplatniť v adjuvantnej liečbe predmenopauzálnych žien iba 
v tzv. sekvenčnej adjuvantnej liečbe. Ide o ženy, u ktorých sme začali adjuvantnú hormonálnu 
liečbu tamoxifenom a počas tejto liečby prišlo k ukončeniu menštruácie. U takýchto žien je 
možné pokračovať po 2-3 rokoch liečby tamoxifenom ďalej liečbou inhibítorov aromatáz. 
Treba však mať na pamäti, že amenorea, ktorá bola indukovaná tamoxifenom nemusí byť 
trvalá a môže dôjsť k obnoveniu menštruácie. K reaktívácii ovariálnych funkcii prichádza 
približne u ¼ žien, ktoré mali cytostickou liečbou alebo tamoxifenom indukovanú amenoreau. 
Je preto nevyhnutné pred začatím používania inhibítorov aromatázy u žien, ktoré začínali 
adjuvantnú liečbu ako predmenopauzálné, laboratórne vyšetriť hladinu pohlavných hormónov 
a toto vyšetrenie opakovať v pravidelných intervaloch aj počas podávania inhibítorov 
aromatázy. 

Zhrnutie 

• Adjuvantná endokrinná liečba je indikovaná pre všetky pacientky s karcinóm prsníka s 
pozitívnymi hormonálnymi receptormi. Adjuvantná hormonálna liečba predlžuje 
celkové prežívanie aj prežívanie bez recidívy pacientkam s nádormi v väčšími ako 1cm 
alebo s pozitívnymi lymfatickými uzlinami. Pacientky s tumorom menším ako 1cm, a s 
ďalšími priaznivými prognostickými faktormi ako je nízkym gradingom a neprítomnosť 
angioinvázie majú riziko recidívy také nízke, že adjuvantná hormonálna liečba ho už 
nedokáže znížiť. Tieto pacientky však môžu mať benefit z adjuvantnej hormonálnej 
liečby znížením výskytu karcinómu v kontralaterálnom prsníku. Vzhľadom na veľmi 
malú toxicitu tamoxifenu považujeme liečbu tamoxifenom za indikovanú aj u týchto 
pacientok. 

• Inhibítory aromatázy sú štandardnou súčasťou adjuvantnej endokrinnej liečby 
karcinómu prsníka u postmenopauzálnyh pacientok. Môžu byť použité samostatne alebo 
sekvenčne po 2 – 3 rokoch podávania tamoxifenu. Celková dĺžka adjuvantnej liečby by 
nemala presiahnuť 5 rokov. V prípade, že ženy ukončili 5-ročnú liečbu tamoxifenom, je 
indikované pokračovať v liečbe inhibítormi aromatáz po ďalších 3-5 rokov. 

• Adjuvantná hormonálne liečba by mala byť zahájená až po ukončení adjuvantnej 
rádioterapie a adjuvantnej chemoterapie, ak je táto indikovaná. 
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• U predmenopauzálnych žien je štandardnou adjuvantnou endokrinnou liečbou 
podávanie tamoxifenu. Kombinácia tamoxifenu s ovariálnou supresiou je indikovaná 
u pacientok, u ktorých sa nepodáva adjuvantná chemoterapia. 

• Kombinácia ovariálnej supresie s tamoxifenom u pacientok, ktoré dostávali aj 
adjuvantnú chemoterapiu, nie je jednoznačne indikovaná. Zdá sa, že úžitok z tejto 
kombinácie by mohli mať ženy mladšie ako 40 rokov, ktoré nestratili menštruáciu po 
cytostatickej liečbe a ich ochorenie je spojené s vysokým rizikom recidívy. 
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Adjuvantá chemoterapia 

 V ostatných rokoch boli publikované výsledky veľkého počtu klinických štúdií 
zaoberajúcich sa adjuvantnou cytostatickou liečbou. V tejto oblasti bolo publikovaných 
pravdepodobne najviac prác z celej literatúry zaoberajúcej sa onkologickými ochoreniami. 
Jednotlivé štúdie sa líšia od seba v mnohých aspektoch. Používajú sa v nich rozdielne 
cytostatiká, rozdielne kombinácie, rozdielne dávkovanie jednotlivých cytostatík, rozdielna 
časová schéma aplikácii jednotlivých liekov i rozdielna dĺžka celkovej adjuvantnej liečby. 
V mnohých z nich nie je dostatočne dlhé sledovanie pacientok po ukončení adjuvantnej 
liečby, aby sa dal posúdiť účinok adjuvantnej liečby na celkové prežívanie pacientok 
dostatočne spoľahlivo. Preto je mimoriadne ťažké interpretovať a navzájom porovnávať 
výsledky jednotlivých štúdií. V roku 1983 vznikla v Oxforde pracovná skupina, ktorá sa 
nazýva Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group (EBCTCG), ktorá si ako hlavnú 
úlohu svojej činnosti stanovila vykonávať pravidelne metaanalýzy všetkých publikovaných 
štúdií zaoberajúcich sa adjuvantnou liečbou karcinómu prsníka. V rokoch 2005 a 2011 
zverejnila metaanalýzy všetkých randomizovaných štúdií zaoberajúcich sa adjuvantnou 
chemoterapiou publikovaných od roku 1995. Výsledky týchto metaanalýz sú kľúčovým 
podkladom pre odporúčania ako vykonávať adjuvantnú liečbu v každodennej klinickej praxi. 

 Do metaanalýzy bolo zahrnutých 28 764 žien, ktoré sa liečili v 60 klinických štúdiách. 
Pacientky rozdelila do skupín, podľa typu chemoterapie na: 

• pacientky liečené monoterapiou  
• pacientky liečené polychemoterapiou 

 a v rámci polychemoterapie na ďalšie 2 skupiny: 

o pacientky liečené chemoterapiou obsahujúcou antracyklín  
o pacientky liečené chemoterapiou založenou na báze CMF (cyklofosfamid, 

metotrexat a 5-fluorouracil). 

Podľa dĺžky podávanej adjuvantnej liečby rozdelila pacientky na 2 skupiny: 

• pacientky liečené chemoterapiou trvajúcou menej ako 6 mesiacov  
• pacientky liečené chemoterapiou trvajúcou 6 a viac mesiacov 

 Výsledky potvrdili, že účinnosť polychemoterapie v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka 
je vyššia ako účinnosť monoterapie. Polychemoterapia znižuje každoročné riziko recidívy 
o 23% a každoročné riziko úmrtia na karcinóm prsníka o 17% . Zníženie každoročného rizika 
sa premieta i do zníženia celkového (absolútneho) rizika, ktoré je tým väčšie, čím ženy dlhšie 
prežívajú. Absolútne zníženie rizika úmrtia na karcinóm prsníka je u žien mladších ako 50 
rokov po 5 rokoch od ukončenia adjuvantnej liečby 4,7% a 15 rokov po ukončení liečby 10%. 
Chemoterapia znižuje aj incidenciu kontralaterálneho karcinómu prsníka, avšak úžitok v tejto 
oblasti je menej výrazný ako pri celkovom prežívaním alebo prežívaní bez recidívy. Zníženie 
incidiencie kontralaterálneho karcinómu prsníka sa pozoruje hlavne u starších žien a je 
pomerne zriedkavé u žien mladších ako 50 rokov. 
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 Metaanalýza potvrdila, že liečba obsahujúca antracyklín je efektívnejšia ako liečba 
založená na CMF (zlepšenie ročného rizika rekurencie o 11% a úmrtia na karcinóm prsníka 
o 16%) a nepotvrdila, že adjuvantná liečba trvajúca viac ako 6 mesiacov, by bola lepšia ako 
adjuvantná liečba trvajúca 4-6 mesiacov. 

 Autori tejto metaanalýzy sa snažili zistiť aj koreláciu medzi efektivitou adjuvantnej 
cytostatickej liečby a rozsahom postihnutia lymfatických uzlín, stavom hormonálnych 
receptorov a vekom pacientok. Analýza ukázala, že relatívne zníženie rizika recidívy i rizika 
úmrtia na karcinóm prsníka je nezávislé na veku, hormonálnom stave ochorenia a postihnutí 
lymfatických uzlín. Inými slovami povedané: metaanalýza ukázala, že vo všetkých vyššie 
spomenutých rizikových skupinách adjuvantná liečba znižuje riziko recidívy u rovnakého 
percenta pacientov. Úžitok z adjuvantnej cytostatickej liečby však bol v jednotlivých 
skupinách rôzny. Najviac z chemoterapie benefitovali mladé ženy, ktoré mali negatívne alebo 
veľmi málo zvýšené estrogénne receptory a ženy s pozitívnymi lymfatickými uzlinami. 15 
ročné prežívnie žien mladších ako 50 rokov liečených adjuvantnou polychemotrapiou na báze 
antracyklínov bolo 38 % a rovnako liečených žien vo veku 50-60 rokov iba 20%. 

 Keďže relatívny benefit adjuvantnej cytostatickej liečby je nezávislý na postihnutí 
lymfatických uzlín, je pochopiteľné že najväčší benefit budú mať tie ženy, ktoré majú veľký 
počet postihnutých lymfatických uzlín a teda aj najväčšie riziko rekurencie ochorenia. Ťažšie 
je vysvetliť skutočnosť, že napriek rovnakej relatívnej efektivite adjuvantnej cytostatickej 
liečby, väčší úžitok z cytostatickej liečby mali mladé ženy a ženy s ochorením s negatívnymi 
estrogénnymi receptormi. Korelácia efektu liečby u nádorov s negatívnymi estrogenovými 
receptormi a mladším vekom žien je pochopiteľná. Vek a hormonálny stav nádoru úzko 
súvisia. Mladšie ženy majú prevažne ochorenia s negatívnymi hormonálnym receptormi 
a staršie ženy naopak majú prevažne ochorenie s pozitívnymi estrogénovými receptormi. 
Skutočnosť, že chemoterapia priniesla väčší celkový úžitok mladším ženám, teda aj ženám s 
negatívnymi estrogénovými receptormi, sa čiastočne dá vysvetliť tým, že mladšie ženy mali 
menej závažnú komorbiditu ako staršie ženy a preto aj agresivita podávanej cytostatickej 
liečby mohla byť vyššia. Účinnosť cytostatickej adjuvantnej liečby u žien nad 70 rokov nie je 
známa. 

 Skutočnosť, že benefit adjuvantnej cytostatickej liečby je vyšší u žien s chorobou 
s negatívnymi estrogénnymi receptormi v porovnaní so ženami s ochorením s hormonálne 
pozitívnymi receptormi, iste súvisí aj s vekom pacientok. Spoločná analýza 3 
randomizovaných štúdií (CALGB) však ukázala, že status hormonálnych receptorov by 
mohol byť aj independentným negatívnym prediktívnym faktorom (3). Všetky pacientky 
zaradené do týchto štúdií dostávali chemoterapiu obsahujúcu antracyklín. 5 ročné prežívanie 
bez recidívy ako aj celkové prežívanie dosiahnuté u pacientok s negatívnymi hormonálnymi 
receptormi bolo lepšie ako u pacientok s pozitívnymi receptormi (prežívanie bez recidívy: 
22,8% vs 7% a celkové prežívanie: 16,7% vs 4%). 

 Vyvodiť doporučenia pre klinickú prax z vyššie uvedených štatistických analýz nie 
jednoduché. Jednoznačne z nich vyplýva, že adjuvantná cytostatická liečba je indikovaná 
u žien s ochorením s negatívnymi estrogénovými receptormi, ktoré majú postihnuté 
lymfatické uzliny alebo v prípade negatívnych lymfatických uzlín majú ďalšie negatívne 
prognostické znaky, t.j. veľkosť nádoru viac ako 1cm, grading 2 alebo 3 alebo vek pod 35 
rokov. Adjuvantná cytostatická liečba prináša benefit aj ženám s ochorením s hormonálne 
pozitívnymi receptormi. Nie je však jednoznačne isté, či všetky ženy s ochorením 
s hormonálne pozitívnymi receptormi potrebujú pridať k adjuvantnej hormonálnej liečbe aj 
adjuvantnú cytostatickú liečbu. V súčasnosti sa kombinácia cytostatickej a hormonálnej 
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adjuvantnej liečby indikuje iba ženám s vyšším rizikom recidívy ako napr. ženám, ktoré majú 
pozitívne lymfatické uzliny, mladším ženám, pri nádoroch s nízkou expresiou hormonálnych 
receptorov a pod. Lepšiu selekciu pacientok s hormonálne pozitívnymi nádormi, ktoré by 
mohli byť ušetrené od adjuvantnej cytostatickej liečby, sa očakáva od zavedenia 
vyšetrovacích metód založených na metódach molekulárnej biológie do klinickej praxe. 

Výber chemoterapeutického režimu 

 Prvá generácia štúdii zaoberajúcich sa adjuvantnou cytostatickou liečbou pri karcinóme 
prsníka si kládla za cieľ hlavne zistiť či adjuvantná cytostatická liečba prináša pacientom 
benefit alebo nie. Po pozitívnom zodpovedaní tejto otázky (viď výsledky vyššie uvedenej 
metaanalýzy) prišla resp. prichádza druhá vlna klinických štúdií, ktoré sa už zaoberajú 
otázkou, ktoré lieky je optimálne použiť v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka, ich dávku, 
kombináciu, sekvenciu a dĺžku liečby. 

CMF 

 Prvý chemoterapeutický režim, ktorý našiel širšie využitie v klinickej praxi bol režim CMF 
(cyklofosfamid, metotrexát a 5-fluorouracil). Cyklofosfamid sa podával perorálne 100mg/m2 
po dobu 14 dní a v 1. a 8. deň cyklu sa podával metotrexát v dávke 40mg/m2 i.v. a 5-
fluorouracil v dávke 600mg/m2 i.v. Cykly sa opakovali v 28-dňových intervaloch. Existujú 
viaceré variácie tohto režimu. Najznámejšia modifikácia je tzv. " intravenózny CMF", kde sa 
namiesto perorálneho cyklofosfamidu používa intravenózny cyklofosfamid v dávke 
600mg/m2 v deň 1 a metotrexátu s 5-fluorouracilom sa aplikujú iba v deň 1. Podanie 
cytostatík sa opakuje v 3-týždňovom intervale. Trojtýždňový intravenózny režim je 
pohodlnejší pre pacientku a preto našiel širšie uplatnenie v klinickej praxi. Priame porovnanie 
účinnosti obidvoch režimov nebolo nikdy urobené, ale nepriame porovnania pripúšťajú, že 3-
týždňový režim by mohol byť menej účinný. Účinnosť adjuvantnej liečby závisí na dodržaní 
dávkovania cytostatík. Ženy s redukciou dávky pod 85% prežívali horšie ako ženy, u ktorých 
bolo plánované dávkovanie dodržané (4). Najčastejšou toxicitou CMF režimov je okrem 
hematologickej toxicity nauzea a ovariálna supresia. 

 Trvanie adjuvantnej liečby CMF. V prvých klinických štúdiách s adjuvantnou 
chemoterapiou trvalo podávanie adjuvantnej liečby 12 mesiacov. Dĺžka adjuvantnej liečby 
nevychádzala zo žiadnych klinických alebo predklinických pozorovaní, išlo o rozhodnutie 
organizátorov štúdií. Neskôr sa v klinických štúdiách testovala efektivita kratšie podávanej 
adjuvantnej liečby. V randomizovných štúdiách ani v metaanalýze EBCTCG sa nepotvrdila 
vyššia efektivita predlženia liečby nad 6 mesiacov. Možnosťou ďalšieho skrátenia adjuvantnej 
liečby sa zaoberala 2 štúdie. Spoločná analýza oboch štúdii (4) ukázala, že 3 kúry perorálneho 
CMF by mohli byť dostatočnou liečbou iba pre ženy staršie ako 40 rokov, ktorých ochorenie 
má pozitívne estrogénne receptory. Pre zostávajúce ženy sa ukázalo výhodnejšie používanie 
6-ich kúr CMF. Na základe týchto výsledkov sa dnes za štandardnú dĺžku podávania 
kombinácie CMF považuje 6 cyklov. 

Antracyklíny 

 Neskôr, na základe vysokej účinnosti pri metastatickom ochorení, sa začali používať v 
adjuvantnej liečbe antracyklíny (doxorubicín a epirubicín). Najčastejšie sa podáva 
trojkombinácia s cyklofosfamidom a 5-fluorouracilom (FAC, FEC) alebo dvojkombinácia s 
cyklofosfamidom (AC). Vo viacerých štúdiách sa potvrdilo že optimálna dávka 
cyklofosfamidu a 5-fluorouracilu je 600mg/m2. Zvyšovanie tejto dávky nevedie k zvyšovaniu 
efektivity, ale narastá toxicita liečby. Rovnako aj dávka doxorubicínu sa stanovila na 
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60mg/m2 a nie sú zatiaľ presvedčivé dôkazy, že má význam túto dávku zvyšovať. Dávka 
epirubicínu nie je jednoznačne stanovená a v rôznych schémach sa pohybuje medzi 60-
100mg/m2. Niektoré štúdie poukazujú nato, že vyššia dávka epirubicínu je spojená i s vyššou 
efektivitou liečby. 

 Antracyklínové režimy sú spojené s inou toxicitou ako režimy založené na kombinácii 
CMF. Najčastejšou akútnou komplikáciou antracyklínových režimov je alopécia a vomitus, 
ale závažnejšia je neskorá toxicita hlavne kardiomyopatia, ktorá je závislá na kumulatívnej 
dávke antracyklínu. Antracyklínové režimy sa považujú za toxickejšie v porovnaní s CMF 
režimami. To bol dôvod, prečo sa hľadala odpoveď na otázku, či sú antracyklínové režimy 
v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka účinnejšie ako CMF režimy. 

 Antracyklínové režimy verzus CMF. Metaanalýza EBCTCG potvrdila, že ženy liečené 
antracyklínovými režimami mali o 11% nižšie každoročné riziko rekurencie ochorenia 
a o 16% nižšie každoročné riziko úmrtia v porovnaní o ženami liečenými CMF. Zníženie 
každoročného rizika sa premietlo do 4%-ného zlepšenia 10-ročného prežívania. 

 U žien zahrnutých do metaanalýzy sa používali rôzne modifikácie CMF režimu a viaceré 
antracklínové režimy. Jednoznačne sa ukázalo, že 3 trojtýždňový intravenózny režim CMF 
má menšiu efektivitu ako antracyklínové režimy. 4 kúry dvojkombinácie antracyklínu 
s cyklofosfamidom sú rovnocenné 6 kúram perorálneho 28-dňového režimu CMF (7,8,9), ale 
intenzívnejšie antracyklínové režimy (6 kúr FAC alebo FEC) sú efektívnejšie ako CMF 
režimy (10,11). 

Trvanie adjuvantnej liečby antracyklínmi 

 Optimálne trvanie antracyklínovej liečby nie je presne stanovené. Najčastejšie sa používajú 
4 kúry 2-kombinácie AC alebo EC alebo 6 kúr 3-kombinácie FAC alebo FEC. Je skutočne 
zaujímavé, že napriek dlhoročnému používaniu antracyklínových režimov zatiaľ nebola 
vykonaná porovnávacia štúdia, v ktorej by sa porovnávali 4 kúry 2-kombinácie AC alebo EC 
so 6 kúrami 3-kombinácie FAC alebo FEC. Na základe nepriamych porovnaní (viď vyššie: 
Antracyklínové režimy verzus CMF) ) sa 4 kúry 2-kombinácie AC/EC považujú za menej 
efektívne ako 6 kúr trojkombinácie FAC/FEC. 

 4 kúry dvojkombinácie sú pravdepodobne dostatočnou adjuvantnou chemoterapiou iba 
u žien s negatívnymi lymfatickými uzlinami. Tento predpoklad sa opiera o dve štúdie, 
v ktorých sa porovnávala rôzna dĺžka podávania rovnakého antracyklínového režimu. 
V jednej sa porovnávali 4 kúry voči 6 kúram AC (v obidvoch ramenách dostávali pacientky 
po skončení antracyklínovej liečby aj paklitaxel) a v druhej 3 kúry voči 6 kúram FEC (13,14). 
V prvej sa ukázali 4 kúry AC rovnocenné 6 kúram AC u pacientok s negatívnymi 
lymfatickými uzlinami, pričom v druhej sa u pacientok s pozitívnymi lymfatickými uzlinami 
ukázala byť efektívnejšia dlhšia liečba. 

Taxány 

 V 90.rokoch minulého storočia sa zaviedli do liečby metastatického karcinómu prsníka 
taxány. Ich účinnosť v liečbe karcinómu prsníka je veľmi vysoká, porovnateľná alebo vyššia 
s antracyklínmi. Veľkou výhodou sa ukazuje, že neexistuje skrížená rezistencia medzi 
taxánmi a antracyklínmi. Hlavnou obavou pred masívnym používaním kombinácie taxánov 
a antracyklínov je obava zo zvýšenej kardiotoxicity. Veľmi dobré výsledky taxánov 
v metastatickej chorobe boli dôvodom, že sa veľmi rýchlo zorganizovali štúdie s použitím 
taxánov v adjuvantnej liečbe. Z obavy pred možnou kardiotoxicitou sa v prvých štúdiách 
používali hlavne sekvenčné režimy, to znamená najprv antracyklínová liečba a potom 
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taxánová, a až neskôr sa začala používať konkomitantná liečba taxánov a antracyklínov. 
Podobne ako pri zavádzaní antracykllínov do adjuvantnej liečby aj pri zavádzaní taxánov, 
prvé štúdie boli zamerané na dôkaz toho, či pridanie taxánov do adjuvantnej liečby dokáže 
priniesť úžitok pacienta oproti samotným antracyklínovým režimom. Medzi kľúčové práce 
v tejto skupine štúdii patria dve americké štúdie (CALGB 9344, NSABP B-28), ktoré 
testovali 4 kúry kombinácie FEC a následne 8 dávok paklitaxelu v týždňovom podávaní voči 
4 kúram FEC (15,16). Obidve štúdie mali prakticky rovnaký dizajn, rozdiel bol iba v dávke 
paklitaxelu a v indikáciách adjuvantnej liečby. Obidve ukázali zlepšenie prežívania bez 
recidívy. Európska štúdia, ktorá mala podobný dizajn ale namiesto dvojkombinácie AC 
používal trojkombináciu FEC, taktiež potvrdila predĺženie prežívania do progresie (17). 

 Jedine štúdia CALGB 9344 dokázala jednoznačne benefit aj na prežívanie. Veľkou 
námietkou proti tejto štúdii však bolo, že pacientky v obidvoch ramenách nedostávali rovnako 
dlhú cytostatickú liečbu. V ramene s paklitaxelom dostali pacientky 8 kúr liečby 
a v kontrolnom ramene iba 4 kúry, čo pripúšťalo pochybnosti o tom, či benefit na prežívaní 
nebol dosiahnutý v dôsledku dlhšej adjuvantnej liečby a nie v dôsledku pridania paklitaxelu. 
Podrobnejšia analýza tejto štúdie ukázala, že benefit z pridania paklitaxelu nemali ženy, 
ktorých ochorenie malo pozitívne hormonálne receptory a nemalo zvýšenú expresiu HER2. 
Táto štúdia otvorila dlhodobú diskusiu, či obidva tieto parametre majú význam pri indikovaní 
paklitaxelu do adjuvatnej liečby. 

 Prvé štúdie s adjuvantne používaným docetaxelom priniesli rozdielne výsledky v Európe 
a v USA. Obidve európske štúdie, v ktorých sa používal docetaxel v adjuvantnej liečbe, 
priniesli predĺženie prežívanie bez recidívy i predĺženie celkového prežívania. V štúdii 
BCIRG 001 (18) sa porovnávala účinnosť 6 kúr FAC-u so 6 kúrami TAC (docetaxel, 
doxorubicín, cyklofosfamid). Vzhľadom na vyšší výskyt febrilných neutropénii musel sa 
v kombinácii s taxánom používať hematopoetický rastový faktor. 5-ročné prežívanie bez 
recidívy v tejto štúdii bolo 75% verzus 68% a 5-ročné celkové prežívanie bolo 87% verzus 
81%. Tento rozdiel bol štatisticky signifikantný. Podobné výsledky dosiahla aj druhá štúdia 
PACS 01 (19), kde sa použil tzv. sekvenčný režim. Pacienti dostávali 3 kúry kombinácie FEC 
(dávka epirubicínu bola 100mg/m2) a po skončení antracyklínovej liečby dostávali 3 kúry 
docetaxelu v dávke 100mg/m2 každé 3 týždne. Tento sekvenčný režim sa porovnával so 6 
kúram FEC. 5-ročné prežívanie bez recidívy v docetaxelovom ramene bolo 78% a 73% 
v kontrolnom ramene. Celkové 5 ročné prežívanie bolo 91% verzus 87%. Obidva tieto nálezy 
boli štatisticky signifikantné. Na rozdiel od európskych štúdií 2 americké štúdie (21,22), ktoré 
testovali docetaxel nepriniesli pozitívne výsledky. V jednej sa testoval docetaxel v dávke 
100mg/m2 každé 3 týždne v celkovom počte 4 dávky následne po 4 kúrach AC a v druhej sa 
porovnávali 4 kúry AC so 4 kúrami 2-kombinácie doxorubicin a docetaxel. 

 Výsledky spomínaných "včasných" štúdií sa považovali za dostatočné, aby sa taxány 
zaradili do adjuvantnej liečby pacientok s vysokým rizikom recidívy. 

 Ďalšia skupina štúdii hľadala odpoveď na otázku, ktorý taxánový režim je optimálny. 
Hlavné štúdie, ktoré priniesli pokrok v odpovedi na túto otázku sú štúdie INT 1199 (22), 
štúdia NSAPP B-30 (23), štúdia BCIRG 005 (24). Všetky pacientky zaradené do štúdie BIG 
2-98 dostávali 4 kúry 2-kombinácie AC a následne sa randomizovali do 4 ramien. V prvom 
ramene dostávali paklitaxel každé 3 týždne, v druhom ramene paklitaxel v týždňovej 
aplikácií, v treťom ramene docetaxel každé 3 týždne a v štvrtom ramene docetaxel 
v týždňovej aplikácii. Výsledky tejto štúdie poukázali, že najlepší efekt malo podanie 
paklitaxelu v týždňovej aplikácii. Paklitaxel v týždňovej aplikácii a docetaxel v 3-týždňovej 
aplikácii dosiahli veľmi podobné výsledky v predĺžení prežívania bez recidívy i v predĺžení 
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celkového prežívania, ale iba v ramene s týždňovou aplikáciou paklitaxelu dosiahlo 
predĺženie celkového prežívania štatistickú významnosť. Hlavným prínosom tejto štúdie je 
informácia, že podávanie paklitaxelu v 3-týždňovom intervale a docetaxelu v týždňovom 
intervale je menej efektívne oproti týždňovej aplikácii paklitaxelu alebo 3-týždňovej aplikácii 
docetaxelu. 

 Štúdia BCIRG 005 priniesla zásadnú odpoveď na otázku, či sekvenčné podávanie je lepšie 
ako 3-kombinácia. V priamej randomizácii TAC verzus AC a následne 4 cykly docetaxelu sa 
ukázalo, že výsledky celkového prežívania i prežívania bez recidívy boli rovnaké v obidvoch 
ramenách. Rozdielna bola iba toxicita, v 3-kombinácii TAC dominovala neutropénia 
a trombocytopénia, pričom si pri sekvenčnom podávaní docetaxelu sa najčastejšie vyskytla 
neuropatia a myalgie. 

 V tretej štúdii NSABP B-30 sa riešil problém, či by nestačilo podávať 3-kombináciu TAC 
alebo 2-kombináciu AT v kratšom trvaní, t.j. iba 4 cykly. V priamej randomizácii 4 kúry AC 
a následne 4 dávky docetaxelu v porovnaní so 4 dávkami TAC alebo 4 dávkami AT sa 
ukázalo, že sekvenčná liečba (8 kúr) bola účinnejšia ako skrátená kombinovaná liečba (4 
kúry). 

 V roku 2008 bola zverejnená metaanalýza v 13 veľkých štúdií (25), ktoré sa zaoberali 
adjuvantnou liečbou taxánov (22903 pacientov), a priniesla nasledujúce závery: 

1. Pridanie taxánov signifikantne zlepšuje prežívanie bez recidívy ako aj celkové 
prežívanie (HR 0,83 a HR 0,85). 5-ročné zníženie rizika recidívy je 5% a 5-ročné 
zníženie rizika úmrtia je 3%. 

2. Nepotvrdilo sa, že by riziká redukcie recidívy alebo úmrtia záviseli od typu taxánov, 
terapeutickej schémy, stavu hormonálnych receptorov, počtu postihnutých uzlín alebo 
od veku a menopauzálneho stavu pacientky. Do tejto metaanalýzy neboli zahrnuté 
žiadne pacientky, ktoré mali negatívne lymfatické uzliny. 

 Do všetkých uvedených štúdii sa zaraďovali len pacientky s pozitívnymi lymfatickými 
uzlinami. Väčšia pozornosť použitiu taxánov v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka u žien 
s negatívnymi lymfatickými uzlinami sa začala venovať až v posledných rokoch. V roku 2010 
boli zverejnené výsledky randomizovanej štúdie, v ktorej sa testovala účinnosť 3-kombinácie 
TAC voči 3-kombinácii FAC u žien s karcinómom prsníka s negatívnymi lymfatickými 
uzlinami. Do tejto štúdie boli zaradené ženy, ktoré mali vybratých aspoň 10 lymfatických 
axilárnych uzlín a všetky boli negatívne, pričom každá pacientka mala pozitívny aspoň jeden 
negatívny prognostický faktor podľa konsenzu zo St. Gallenu t.j. tumor väčší ako 2cm, 
negatívne hormonálne receptory, histologicky grade 2-3 alebo vek menej ako 35 rokov. 
Výsledky štúdie ukázali, že rovnaký proporcionálny benefit prinášajú taxány ženám 
s negatívnymi uzlinami, ako aj ženám s pozitívnymi lymfatickými uzlinami. Vzhľadom na 
lepšiu prognózu pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami sa absolútny benefit taxánov 
u tejto skupiny pacientok prejavuje v podstate v nižšej miere ako u pacientok s pozitívnymi 
lymfatickými uzlinami. Odhadované 5-ročné prežívanie pacientok, ktoré dostávali 3-
kombináciu TAC bolo 90,1% a pacientok, ktoré dostávali 3-kombináciu FAC bolo 85,3%, 
tento rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Autori pripúšťajú, že vzhľadom na celkovo lepšiu 
prognózu pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami, rozdiel v prežívaní nikdy 
nedosiahne štatistickú významnosť. Benefit taxánovej liečby nezávisel na hormonálnom 
statuse ochorenia, na menopauzálnom stave pacientky, ani na počte negatívnych 
prognostických faktorov (26). 

 Výsledky štúdií s použitím taxánov v adjuvantnej liečbe možno zhrnúť nasledovne: 
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 Na základe vyššie uvedených štúdii možno povedať, že táxány sú v súčasnosti štandardnou 
súčasťou adjuvantnej cytostatickej liečby karcinómu prsníka u žien s pozitívnymi 
lymfatickými uzlinami. Ich účinnosť je jednoznačne dokázaná i u žien s ochorením s 
negatívnymi estrogénnymi receptormi, a je pravdepodobné, že rovnaký benefit prinášajú aj 
ženám s ochorením s pozitívnymi estrogénnymi receptormi, ktoré vyžadujú adjuvantnú 
cytostatickú liečbu. Ich použitie u pacientok s negatívnymi lymfatickými uzlinami zatiaľ nie 
jednoznačne považované za štandardné. Avšak veľmi pravdepodobne prinášajú efekt aj 
ženám s ochorením s negatívnymi lymfatickými uzlinami a prítomnosťou ďalších 
negatívnych prognostických faktorov, ako je veľkosť tumoru nad 2cm, vek mladší ako 35 
rokov, negativita estrogénových a progesteronových receptorov a vysoký grading. 

 V súčasnosti sa doporučujú používať 3 taxánové režimy: 

1. 4 kúry AC v dávke antracyklín 60mg/m2 a cyklofosfamid 600mg/2 aplikované každé 
3 týždne s následnými 12 podaniami paklitaxelu v dávke 80mg/m2 v týždňovej 
aplikácii. 

2. 3 kúry FEC-u v dávke 5-fluorouracil 500mg/m2, epirubicín 100mg/m2 
a cyklofosfamid 500mg/m2 s následným podaním 3 dávok docetaxelu v dávke 
100mg/m2 každé 3 týždne. 

3. 6 kúr TAC v dávke docetaxel 75mg/m2, doxorubicín 50mg/m2 a cyklofosfamid 
500mg/m2 v 3-týždňovom intervale. Táto liečba vyžaduje preventívne podávanie 
rastových hematopoetických faktorov. 

 Efektivita týchto režimov bude pravdepodobne rovnaká, rozdielna je iba toxicita. 
Najvyššiu toxicitu ma režim TAC. Jeho výhodou je, že s aplikáciou taxánu sa začína hneď po 
operácií jeho použitie by malo byť vyhradené preto mladším ženám bez komorbidity a s 
vysokým rizikom recidívy. 

Taxánové režimy neobsahujúce antracyklín 

 Dobré výsledky dosiahnuté taxánmi otvorili otázku, či nie je možné vynechať antracyklíny 
z adjuvantnej liečby a nahradiť ich taxánmi. Zatiaľ nie sú známe výsledky prospektívnych 
štúdií zameraných na tento problém. V jedinej doposiaľ publikovanej randomizovanej štúdii 
sa ukázali byť 4 kúry 2-kombinácie TC (Docetaxel 75mg/m2 a Cyklofosfamid 600mg/m2 
podávaná každé 3 týždne) efektívnejšie ako 4 kúry AC. 6-ročné prežívanie bez recidívy bolo 
88% verzus 79% a celkové prežívanie 88% verzus 84% (12). Táto štúdia však nepriniesla 
odpoveď na otázku, či kombinácia TC by bola účinnejšia voči liečbe obsahujúcej taxán aj 
antracyklín. Kombinácia TC sa doporučuje štandardne používať iba u žien, u ktorých je 
kontraindikované podanie antracyklínu. 

Dávkovo-denzná a vysokodávkovaná terapia 

 In vitro testy a experiment na zvieratách jasne dokázali, že účinok chemoterapie je priamo 
závislý na dávke cytostatika. Závislosť účinnosti chemoterapie od dávky podávaných 
cytostatík v adjuvantnej liečbe sa prvýkrát dokázala v roku 1981, kedy Bonadonna urobil 
retrospektívnu analýzu štúdii s adjuvantným podávaním CMF a dokázal, že ženy, ktoré 
dostali kumulatívnu dávku vyššiu ako 85% z plánovanej dávky, mali signifikantne lepšie 
prežívanie bez recidívy ako ženy, ktoré dostali nižšiu kumulatívnu dávku cytostatk (4). 
Podobná súvislosť sa našla aj pri účinnosti antracyklínového režimu FAC a celkovej dávky 
podaných cytostatík. Pacienti, ktorí dostali kumulatívnu dávku cyklofosfamidu menšiu ako 
2400mg/m2, dávku doxorubicínu menšiu ako 240mg/m2 a dávku 5-fluorouracilu menšiu ako 
2400mg/m2 mali horšie liečebné výsledky, ako pacienti, ktorí dostali plnú dávku. Liečebné 
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výsledky boli nezávisle na tom, či kumulatívnu dávku cytostatík pacienti dostali v 6 kúrach 
alebo v 4 kúrach. Tieto štúdie potvrdili, že poddávkovanie cytostatík môže podstatne 
negatívne ovplyvniť výsledky adjuvantnej liečby.  V tejto súvislosti sa otvára otázka, ako 
postupovať pri dávkovaní u pacientov s nadváhou. Vo všeobecnosti panuje názor, že 
pacientok s nadváhou treba redukovať dávku a vyrátať ju podľa tzv. ideálnej váhy. Minimálne 
v 2 štúdiách sa však ukázalo, že obézny pacienti tolerujú cytostatickú liečbu rovnako dobre 
ako pacienti s ideálnou váhou. Preto v súčasnosti niet dôvodu na redukciu dávky u pacientov, 
ktorí sú obézni (27,28). 

 Skutočnosť, že nižšie dávky cytostatík sú spojené s nižším efektom, bola dôvodom, že 
v celej rade klinických štúdii sa testovali vyššie dávky jednotlivých cytostatík s cieľom 
zvýšiť efekt adjuvantnej liečby. Ani v jednej z týchto klinických štúdii sa však neukázalo, že 
zvýšenie dávky doxorubicínu alebo cyklofosfamidu by mohlo zlepšiť efekt cytostatickej 
liečby. Menej jasná situácia je pri epirubicíne, kde sa terapeutické dávky pohybujú od 60-
100mg/m2. V niektorých štúdiách sa ukázalo že vyššie dávka epirubicínu (100 mg/m2) je 
možno spojená aj s jeho vyššou efektivitou. 

 Odlišné výsledky priniesli štúdie v ktorých sa skúšala tzv. dávkovo-denzná liečba. Pod 
dose-denznou liečbou rozumieme takú liečbu, počas ktorej aplikujeme pacientovi rovnakú 
dávku cytostatík ako pri štandardnej liečbe, ale v kratšom časovom intervale. Dávkovo-
denzná liečba je obyčajne spojená s preventívnym podávaním hemopoetických rastových 
faktorov. Najznámejšia štúdia s dávkovo-denznou liečbou je štúdia CALGB 9741 (29). Táto 
štúdia aj najviac ovplyvnila klinickú prax. Pacienti zaradení do tejto štúdie boli 
randomizovaní do 4 ramien. V 2 ramenách dostávali pacienti doxorubicín v dávke 60mg/m2 4 
dávky, následne 4 dávky paklitaxelu 175mg/m2 a po skončení liečby paklitaxelom dostávali 4 
dávky cyklofosfamidu 400mg/m2 (ramená so sekvenčnou liečbou). V jednom z týchto 2 
ramien dostávali pacienti uvedenú liečbu v 2-týždňovom intervale a v druhom ramene 
dostávali uvedenú liečbu v 3-týždňovom intervale. Podobne boli zostavené aj druhé 2 ramená, 
rozdiel bol iba v tom, že doxorubicin a cyklofosfamid sa nepodával samostatne ale 
v kombinácii ako AC a následne pacienti dostávali paklitaxel (ramená s kombinovanou 
liečbou). Výsledky tejto štúdie ukázali, že pacienti, ktorí dostávali cytostatickú liečbu v 2-
týždňom intervale (dávkovo – denzné ramená), dosiahli lepšie 4-ročné prežívanie bez recidívy 
v porovnaní so štandardne dávkovanou liečbou (82% verzus 75% a 3-ročné celkové 
prežívanie 92% verzus 90%). Výsledky neboli ovplyvnené tým, či pacientky liečbu dostávali 
sekvenčne alebo v kombinácií. 

 V roku 2010 bola publikovaná metaanalýza štúdií s dávkovo-denznou liečbou, do ktorej 
bolo zahrnutých viac ako 11 000 žien (31). Metaanalýza potvrdila, že dávkovo-denzné 
podanie prináša zlepšenie prežívania bez recidívy i celkového prežívania v porovnaní so 
štandardným. Prínos dávkovo-denzného podania sa však nepozoroval pri ochorení 
s pozitívnymi estrogennými receptormi. Neskorá toxicita dávkovo-denznej liečby nie je zatiaľ 
známa. Aj keď neexistujú dáta o zvýšenom riziku hematologických ochorení u mladších žien 
liečených v rámci randomizovaných štúdií, u žien starších ako 65 rokov bolo adjuvantné 
podanie granulocytárnych rastových faktorov spojené s 2.1 násobným zvýšením rizika akútnej 
leukémie a myelodysplastického syndrómu. 

 Iné výsledky priniesli štúdie, v ktorých sa používala vysokodávkovaná liečba. Pod 
vysokodávkovanou liečbou rozumieme podanie veľmi vysokých dávok cytostatík s cieľom 
prekonať rezistenciu nádorových buniek voči cytostatikám. Vysokodávkovaná cytostatická 
liečba je spojená so závažnou hematologickou toxicitou, takže si vyžaduje podporu 
autológnou transplantáciou kostnej drene alebo periférnych kmeňových buniek. Metaanalýza 
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15 štúdií ukázala (32), že jediný úžitok, ktorý dokáže doniesť vysokodávkovaná chemoterapia 
podporená hemopoetickými bunkami, je 13% zníženie rizika rekurencie bez ovplyvnenia 
celkového prežívania. Nie je nezaujímavé, že pacienti, ktorí dostávali vysokodávkovanú 
chemoterapiu, mali kratšie prežívanie po relapse karcinómu prsníka ako pacienti, ktorí 
dostávali štandardne dávkovanú adjuvantnú liečbu. V súčasnej dobe sa nepovažuje za 
indikované podávať vysokodávkovanú liečbu s podporou hemopoetických buniek v indikácii 
adjuvantnej liečby karcinómu prsníka. 

Kombinácia rádioterapie a chemoterapie 

 Väčšina pacientok, ktorá potrebuje adjuvantnú chemoterapiu, potrebuje aj adjuvantnú 
rádioterapiu. Chemoterapia znižuje riziko lokálnej recidívy nezávisle od toho či sa podá pred 
rádioterapiou alebo po rádioterapii. Nie je výhodné podávať chemoterapiu súčasne 
s rádioterapiou, pretože narastá výskyt nežiaducich účinkov, hlavne kožnej toxicity 
a mukozitídy, ktoré sú mnohokrát závažné a vedú k zníženiu intenzity rádioterapie. Vo 
viacerých štúdiách sa potvrdilo, že odloženie aplikácie adjuvantnej rádioterapie do 6 – 7 
mesiacoch po operácii neznižuje jej účinnosť na lokálnu recidívu. Odporúča sa preto podať 
najprv adjuvantnú chemoterapiu a až potom zaisťovaciu rádioterapiu. Minimálne v dvoch 
randomizovaných štúdiách sa potvrdilo, že adjuvantné podávanie chemoterapie pred a po 
operácii neviedlo k zvýšeniu rizika lokoregionálnej recidívy alebo k zvýšeniu úmrtia. 
V posledných rokoch hlavne pri používaní sekvenčnej adjuvantnej chemoterapie sa začala 
používať adjuvantná chemoterapia tzv. sendvičovým spôsobom. Pri tomto podávaní sa 
rádioterapia vmedzerila medzi prvú a druhú časť chemoterapie. Pre takúto sekvenciu chemo-
rádioterapie však niet opodstatnenia a práve naopak, zníženie denzity podávanej cytostatickej 
liečby môže viesť k zhoršeniu terapeutických výsledkov. 

Doporučenie pre podávanie adjuvantnej chemoterapie 

 Systémová adjuvantná chemoterapia je dôležitou súčasťou liečby karcinómu prsníka. Jej 
široké použitie je pravdepodobne zodpovedné zato, že v posledných rokoch klesá mortalita na 
karcinóm prsníka v USA a v Európe. 

 Hormononálne negatívne receptory: 

1. Adjuvantná chemoterapia je doporučená pre všetky ženy s pozitívnymi lymfatickými 
uzlinami a pre ženy s negatívnymi lymfatickými uzlinami s nádorom väčším ako 2cm. 

2. Adjuvantnú chemoterapiu je potrebné zvažovať u žien s negatívnymi lymfatickými 
uzlinami, ktorých nádor je od 0,5-2cm, obzvlášť ak sú prítomné ďalšie negatívne 
prognostické faktory. 

3. V súčasnej dobe nie sú podklady pre indikovanie adjuvantnej chemoterapie u pacientok 
s nádorom menším ako 0,5cm. 

 Nádory s pozitívnymi hormonálnymi receptormi: 

 Neexistuje jednoznačný konsenzus ako indikovať adjuvantnú chemoterapiu u tejto skupiny 
pacientok. NCCN odporúča pridať chemoterapiu k adjuvantnej hormonálnej liečbe u všetkých 
pacientok, ktoré majú pozitívne lymfatické uzliny. Na rozdiel od toho konsenzus zo St. Gallenu 
považuje za dostatočnú samotnú hormonálnu adjuvantnú liečbu pre všetky ženy, ktorých 
nádor je menší ako 2cm, majú priaznivé histopatologické črty a majú menej ako 3 pozitívne 
lymfatické uzliny, za predpokladu že hladina hormonálnych receptorov je dostatočne vysoká. 
Ak zoberieme do úvahy viaceré faktory ako je skutočnosť, že adjuvantná cytostatická liečba sa 
pre hormonálne pozitívne nádory začala používať podstatne neskôr ako pre nádory 
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s negatívnymi hormonálnymi receptormi, ako aj skutočnosť, že malý benefit dosiahnutý 
adjuvantnou liečbou, ktorý je možné pozorovať v prvých rokoch po ukončení adjuvnatnej 
liečby, sa môže neskôr premietnuť do podstatne väčšieho úžitku pre pacientky, prihliadnuc na 
nízku toxicitu adjuvantnej cytostatickej liečby, sa nám zdá byť správnejšie postupovať podľa 
doporučení NCCN. 

 Medzinárodná odborná verejnosť nepochybuje o tom, že pridanie cytostatickej liečby 
k adjuvantnej hormonálnej liečbe môže byť užitočným aj pre niektoré pacientky s negatívnymi 
lymfatickými uzlinami. V súčasnosti však nie je jednoznačné pravidlo ako tieto ženy 
identifikovať. Na identifikáciu týchto žien sa v USA a v časti západnej Európy začínajú 
používať metódy molekulárnej biológie ako napr. OncotypeDX a podobne, ktoré však u nás 
zatiaľ nie sú dostupné. Podľa nášho názoru je indikované pridať cytostatickú liečbu 
k adjuvantnej hormonálnej liečbe u mladších pacientok, u pacientok s vysokým gradingom 
alebo vysokou hladinou Ki67 a u pacientok s nižšou hladinou hormonálnych receptorov. 

 Cytostatický režim: 

1. U žien s pozitívnymi lymfatickými uzlinami ako aj u žien s negatívnymi lymfatickými 
uzlinami, ale s vyšším rizikom recidívy (pT viac ako 2cm , negativita hormonálnych 
receptorov, vysoký grading, mladý vek) doporučujeme podávať kombináciu založenú 
na taxánoch a antracyklínoch. Doporučuje sa podávať jedna z nasledovných 
kombinácií. 
• 4 kúry AC podaných v 3-týždňovom intervale s následnými 12 dávkami paklitaxelu 

aplikovaných týždenne. 
• 3 kúry kombinácie FE100C podávanej v 3-týždňovom intervale a následné podanie 

3 dávok docetaxelu taktiež v 3-týždňovom intervale 
• 4 kúry FEC podávané v 3-týždňovom intervale s následnou týždennou aplikáciou 

paklitaxelu celkovo 8 dávok 
• 6 kúr TAC s preventívnym podaním hematopoetického rastového faktoru  
• Dávkovo-denzné sekvenčné podanie 4 kúr AC a následných 4 dávok Paklitaxelu 

aplikovaných v 14-dňovom intervale spolu s hemopoetickými rastovými faktormi 
• 2-kombinácia docetaxel + cyklofosfamid je akceptovateľný režim pre pacientky, 

u ktorých je kontraindikovaný antracyklín  

2. Pre ženy s ochorením s negatívnymi lymfatickými uzlinami a nižším rizikom recidívy 
(pozitivita estrogénnych receptorov, tumor menší ako 2cm) nie je optimálna 
chemoterapia známa. Rozumnou možnosťou sa javí podávanie 4 kúr dvojkombinácie 
AC / EC alebo 3-kombinácia FAC / FEC. 

 Časový rozvrh liečby: 

1. Doporučuejeme začať adjuvantnú chemoterapiu 4-6 týždňov po chirurgickom zákroku 
a vyvinúť rozumné úsilie na dodržanie plánovanej dávky. U obéznych žien alebo žien 
s nadváhou doporučujeme podávať dávku vypočítanú na základe skutočnej váhy a nie 
na základe ideálnej váhy. 

2. U žien s ochorením s pozitívnymi estrogénnymi receptormi, ktoré vyžadujú podanie 
adjuvantnej chemoterapie aj adjuvantnej endokrinnej liečby, doporučujeme začať 
endokrinnú liečbu až po skončení chemoterapie. 

3. Ak je potrebné podať adjuvatnú rádioterapiu, doporučujeme začať adjuvantnú 
rádioterapiu po skončení adjuvatnej chemoterapie. 
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Adjuvantná liečba HER2 pozitívnych nádorov 

 Prediktorom odpovede na antiHER2 liečbu je vysoký stupeň HER2 overexpresie. Tento je 
definovaný buď semikvantitatívne pomocou imunohistochémie (IHC) a kategorizovaný ako 
3+ alebo je génová amplifikácia HER2 génu dokázaná prostredníctvom fluorescenčnej in situ 
hybridizácie (FISH). Tieto kritéria by mali byť použité na selekciu pacientov pre antiHER2 
liečbu. Pacienti s imunohistochemickým skóre 0 a 1 alebo pacienti s neamplifikovaným 
HER2 nemajú benefit z tejto liečby. U pacientov s expresiou 2+ podľa IHC by mala byť 
uskutočnená FISH na potvrdenie/vyvrátenie amplifikácie HER2 génu. Rovnaké indikačné 
kritéria pre podávanie trastuzumabu platia pri adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka 
aj pri metastatickom karcinóme prsníka. 
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Účinnosť trastuzumabu v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka 

 Informácie o účinnosti trastuzumabu v adjuvantnej liečbe HER 2 pozitívneho karcinómu 
prsníka sa opierajú o výsledky 5 štúdii. Dve štúdie, ktoré prebiehali v USA mali veľmi 
podobný dizajn. V obidvoch štúdiách pacienti dostávali 4 kúry 2-kombinácie AC a v jednej 
štúdii (NSABP B-31) boli pacienti následne randomizovaní do 2 ramien. V jednom dostávali 
4 kúry paklitaxelu a v druhom ramene 4 kúry paklitaxelu v rovnakej dávke ale zároveň 
s podávaním paklitaxelu sa začal podávať aj trastuzumab, ktorý sa podával počas 1 roka. 
V druhej štúdii (NCCTG) sa po 4 kúrach AC pacientky randomizovali do 3 ramien. V jednom 
dostávali iba paklitaxel v týždňovej aplikácii, v druhom ramene dostávali paklitaxel 
v rovnakej dávke a po jeho ukončení začali dostávať trastuzumab počas jedného roka od 
ukončenia liečby (sekvenčná liečba) a v treťom ramene začali dostávať paklitaxel v týždňovej 
aplikácii spolu s trastuzumabom, pričom liečba trastuzumabu trvala 1 rok (konkomitantná 
liečba). Vzhľadom na veľmi podobný dizajn štúdii, výsledky oboch štúdii sa vyhodnocovali 
spoločne (1). Do vyhodnotenia boli zaradené všetky pacientky zo štúdie NSABP a z druhej 
štúdie NCCTG iba pacientky v ramene s konkomitantnou liečbou. Pri mediane sledovania 3,9 
roka konkomitantná liečba paklitaxelu a trastuzumabu bola spojená so signifikantnou 
redukciou rizika recidívy o 48% (4-ročné prežívanie bez recidívy bolo 86% verzus 74%, HR 
0,52) a s 39% redukciou úmrtia (4-ročné celkové prežívanie 93% verzus 86%, HR 0,61). 
Výsledky tejto štúdie boli podkladom pre zaradenie trastuzumabu do štandardnej liečby 
u pacientok s overexpresiou HER2 neu. 

 Tretia štúdia bola vykonávaná mimo územia USA a mala podstatne voľnejší dizajn. Do 
štúdie HERA mohli byť zaradené všetky pacientky s nemetastatickým karcinómom prsníka 
po štandardnej operácii a štandardnej adjuvantnej chemoterapii (chemoterapia sa podávala 
podľa voľby ošetrujúceho lekára), ktoré boli randomizované na liečbu trastuzumabom alebo 
observáciu. Liečba trastuzumabom bola rozdelená do 2 skupín. V jednej skupine sa 
trastuzumab dával 1 rok (štúdia HERA 1) a v druhej skupine 2 roky (štúdia HERA-2). Do 
štúdie boli zaradené pacientky s rôznym rizikom ochorenia (1/3 mala negatívne lymfatické 
uzliny) a liečené viacerými typmi chemoterapie (väčšina nedostávala taxány). Po získaní 
pozitívnych výsledkov pri predbežnej analýze, viac ako polovica pacientok z kontrolného 
ramena začala dostávať trastuzumab, niektoré so značným odkladom od ukončenia 
chemoterapie (22,2 mesiaca). Nejednotná liečba a značne heterogenná populácia pacientok 
zaradených do štúdie sú pravdepodobne príčinou, kontraverzných výsledkov. Pri mediáne 
sledovania 24 mesiacov sa v ramene s trastuzumabom dosiahlo signifikantné zníženie rizika 
rekurencie ochorenia aj signifikantné zlepšenie celkového prežívania. Neskoršie 
prehodnotenie výsledkov pri mediáne sledovania 4 roky potvrdilo pozitívny efekt na 
predĺženie prežívania bez recidívy, ale zlepšenie celkového prežívania stratilo štatistickú 
významnosť. Výsledky neboli závislé na stave lymfatických uzlín alebo stave hormonálnych 
receptorov. Doposiaľ boli zverejnené iba výsledky 1 ročného podávania trastuzumabu (HERA 
1 štúdia), výsledky dvojročného podávania trastuzumabu (štúdia HERA 2) zatiaľ zverejnené 
neboli (2,3). 

 V štúdii BCIRG 006 (4) boli zaradené ženy s HER2 pozitívnym ochorením a pozitívnymi 
lymfatickými uzlinami alebo pacientky s negatívnymi lymfatickými uzlinami a vyšším 
rizikom (prítomnosť ďalšieho negatívneho prognostického faktora ako vek pod 35 rokov, 
nádor väčší ako 2 cm, negativita hormonálnych receptorov alebo nukleárny grading 2-3). 
Pacientky boli ramdomizované do 3 skupín: 

1. V prvom ramene dostávali 4 kúry 2-kombinácie AC a následne 4 dávky docetaxelu 
v 3-týždňovom intervale. 
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2. V druhom ramene dostávali tú istú cytostatickú liečbu, ale spolu s docetaxelom sa 
začal podávať trastuzumab, ktorý sa podával po dobu 1 roka. 

3. V tretej skupine pacientky dostávali neantracyklínovú chemoterapiu spolu 
s trastuzumabom. Cytostatická liečba pozostávala zo 6 kúr docetalu a karboplatiny 
a spolu s jej zahájením sa začalo aj podávanie trastuzumabu, ktoré trvalo 1 rok. 

 Pri mediáne sledovania 65 mesiacov sa ukázalo, že výsledky v obidvoch ramenách, ktoré 
obsahovali trastuzumab, boli signifikantne lepšie ako výsledky dosiahnuté v ramene 
s cytostatickou liečbou bez trastuzumabu. 5-ročné prežívanie bez recidívy bolo v ramene 
s antracyklínom a trastuzumabom 84%, v ramene s trastuzumabom bez atracyklínu 81% 
a v ramene bez trastuzumabu 75%. Podobne aj celkové 5-ročné prežívanie najlepšie bolo 
v ramene s trastuzumabom a antracyklínom 92%. V ramene s trastuzumabom bez 
antracyklínu bolo 91% a v ramene bez trastuzumabu bolo 87%. Pri porovnávaní ramien 
s trastuzumabom sa ukázalo, že antarcyklínová liečba bola iba o málo lepšia ako 
neantracyklínová, ale neantracyklínová liečba bola podstatne menej toxická . V ramene bez 
antracyklínu sa pozorovalo signifikantné zníženie závažnej neutropénie i leukopénie. 
Signifikantne nižšia bola aj kardiotoxicita a neurotoxicita. Prišlo k zníženiu incidencie 
kongestívneho zlyhávania srdca, k zníženiu asymptomatického poklesu ejekčnej frakcie a k 
zníženiu senzorickej neuropatie. Výsledky tejto štúdie jednoznačne potvrdili, že pridanie 
trastuzumabu prináša benefit pacientkam s HER2 pozitívnym ochorením. Zároveň poukázali 
na možnosť, že kombinácia docetaxel, karboplatina a trastuzumab, hoci je o niečo menej 
efektívna ako antracyklín obsahujúce kombinácie, by mohla byť vhodnou liečbou pre 
pacientky s HER2 pozitívnym ochorením, u ktorých je kontraindikované podávanie 
antracyklínu, alebo u žien, u ktorých riziko recidívy ochorenia je nižšie (negatívne lymfatické 
uzliny, tumor menší ako 1cm). 

 Fínska štúdia (5) mala kompletne rozdielny dizajn v porovnaní s predchádzajúcimi 
štúdiami. Hlavný rozdiel bol v liečebnej schéme. Adjuvantná liečba začínala alebo 3 kúrami 
docetaxelu alebo 3 kúrami vinorelbinu a nasledovali 3 cykly kombinácie FEC. Pacientky boli 
randomizované na liečbu trastuzumabom alebo bez liečby trastuzumabom, pričom 
trastuzumab sa podával v týždennej aplikácii 9 týždňov počas prvej časti adjuvantnej 
cytostatickej liečby (počas liečby docetaxelom alebo vinorelbinom). I v tejto štúdii sa potvrdil 
benefit podávania trastuzumabu pre pacientky s HER2 pozitívnym ochorením. Odhadované 5-
ročné prežívanie bez recidívy bolo 83% verzus 73%, tento rozdiel nedosiahol štatistickú 
signifikanciu. Taktiež celkové 5-ročné prežívanie bolo zlepšené v trastuzumabovom ramene 
(91% verzus 82%), ale ani tento rozdiel nedosiahol štatistickú signifikanciu. Je zaujímavé, že 
pacienti v ramene s trastuzumabom mali menší výskyt poklesu ejekčnej frakcie ako pacientky 
liečené samotnou chemoterapiou. Výsledky tejto štúdie otvárajú otázku, či je nevyhnutné 
podávať trastuzumab počas jedného roka alebo či pri skrátenom podávaní tohto preparátu sa 
nedajú dosiahnuť rovnaké výsledky. 

Sekvenčné verzus konkomitantné podávanie trastuzumabu a cytostatickej liečby 

 Vo všetkých štúdiách, až na jednu, v ktorých sa dosiahli pozitívne výsledky s podávaním 
trastuzumabu v adjuvantnej liečbe, sa trastuzumab podával konkomitantne s taxánmi. Jediné 
prospektívne porovnanie sekvenčného a konkomitantného podávania trastuzumabu a 
chemoterapie sa uskutočnili v jednej z vyššie spomínaných amerických štúdií (NCCTG). 
Výsledky tohto porovnania boli zverejnené iba nedávno. Podávanie trastuzumbu v obidvoch 
režimoch prinieslo pacientkam benefit v prežívaní, ale pri konkomitantnom podávaní boli 
výsledky o niečo lepšie. Sekvenčné podávanie trastuzumbu podporujú aj výsledky 
Francúzskej štúdie PACS 04, ktorá jediná nepotvrdila benefit adjuvantného podávania 
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trastuzumabu voči samotnej chemoterapii u pacientok s HER 2 pozitívnym karcinómom 
prsníka (6). Negatívny výsledok sa vysvetľuje práve sekvenčným podávaním trastuzumabu. 

Nádory menšie ako 1 cm 

 Do všetkých vyššie uvedených štúdii, ktoré dokázali priaznivý vplyv trastuzumabu, boli 
zaradené pacientky s nádorom väčším ako 1 cm alebo s pozitívnymi lymfatickými uzlinami. 
Prínos trastuzumabu u pacientok s menším nádorom nebol zatiaľ overovaný v žiadnej 
klinickej štúdii. 

 Podľa medzinárodného konsenzu nie jednoznačne potvrdený prínos adjuvantnej 
chemoterapie pre pacientky s nádorom menším ako 1 cm a s negatívnymi lymfatickými 
uzlinami. U týchto pacientok sa doporučuje zvažovať adjuvantnú chemoterapiu iba v prípade 
prítomnosti ďalších negatívnych faktorov. Vo viacerých klinických štúdiách sa však 
potvrdilo, že jeden z negatívnych prognostických faktorov je práve pozitivita HER2. Zvýšený 
účinok chemoterapie s trastuzumabom by mohol opodstatňovať použitie adjuvantnej 
systémovej liečby u tejto skupiny pacientok. Napriek tomu, že chemoterapia s trastuzumabom 
sa zatiaľ netestovala v žiadnej klinickej štúdii u pacientok s nádorom menším ako 1 cm a 
negatívnymi lymfatickými uzlinami, medzinárodný konsenzus doporučuje jej podávanie u 
pacientok s nádorom 0.5-1,0 cm alebo s nádorom menším ako 0,5 cm s prítomnými 
mikrometastazami v lymfatických uzlinách (pN1mi). 

Kardiálna toxicita trastuzumabu 

 Pridanie trastuzumabu k cytostatickej liečbe u pacientok s HER2 pozitívnym ochorením 
prináša podstatný benefit na prežívaní bez recidívy i celkovom prežívaní. Podávanie 
trastuzumabu je však spojené s kardiálnou toxicitou, ktorá sa najčastejšie manifestuje ako 
asymptomatické zníženie ejekčnej frakcie a menej často ako srdcové zlyhávanie (7). 

 Výskyt kardiálnej toxicity v štúdiách s adjuvantným podávaním trastuzumabu nebol 
vysoký, bol však vyšší ako v kontrolných ramenách. Manifestné kardiálne zlyhávanie sa 
pozorovalo u 0-3,9% žien liečených trastuzumabom v porovnaní s 0-1,3% žien, ktoré 
dostávali iba čistú chemoterapiu. Podobne asymptomatické zníženie ejekčnej frakcie ľavej 
komory u pacientok liečených trastuzumabom sa pozorovalo v 3-34%, pričom v kontrolnej 
skupine sa vyskytovalo iba u 2-17% pacientok. 

 Incidencia kardiálnej toxicity bola vyššia u pacientok, ktoré dostávali antracyklín, ako 
u tých pacientok, ktoré antracyklín nedostávali (0,4% verzus 2-4%). Incidencia kardiálneho 
zlyhávania u pacientok, ktoré dostávali trastuzumab a paklitaxel bola rovnaká, či pacientky 
dostávali obidva lieky konkomitantne alebo sekvenčne (3,3% verzus 2,8%). Rizikové faktory 
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku kardiálnej toxicity je predchádzajúce alebo 
konkomitantné podávanie antracyklínov a vek nad 50 rokov. Ďalšími rizikovými faktormi sú 
predchádzajúce kardiálne ochorenie a zvýšená hmotnosť. Na rozdiel od toho 
antihypertenzívna liečba, diabetes, chlopňové, srdcové vady alebo koronárna ischemická 
choroba, podobne ako konkomitantná rádioterapia nie sú spojené so zvýšením rizika 
kardiotoxicity. 

 Najvyššie riziko vzniku kardiálnej toxicity je pri podávaní trastuzumabu spolu 
s antracyklínmi. Riziko je závislé od celkovej kumulatívnej dávky antracyklínov. Pri podaní 
celkovej kumulatívnej dávky menšej ako 180mg/m2 sa konkomitantné podanie antracyklínu 
a trastuzumabu zdá byť celkom bezpečné. Podstatne zvýšené riziko kardiálnej toxicity je pri 
kumulatívnej dávke doxorubicínu vyššej ako 300mg/m2. 
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 Kardiálna toxicita spôsobená trastuzumabom je vo väčšine prípadov reverzibilná a v jej 
liečbe sa postupuje rovnako ako pri kardiálnom zlyhaní z iných príčin. Najčastejšou 
kardiálnou toxicitou trastuzumabu je asymptomatické zníženie ejekčnej frakcie ľavej komory. 
Doporučuje sa preto pravidelne kontrolovať ejekčnú frakciu ľavej komory pred zahájením 
liečby trastuzumabom po 3, 6 a 12 mesiacov od začatia liečby a po 6 mesiacoch od ukončenia 
liečby trastuzumabom. V prípade, že počas liečby trastuzumabom dôjde k poklesu ejekčnej 
frakcii o 16% oproti hodnote pred začatím liečby alebo o 10-15% pod spodnú hranicu 
normálneho rozpätia, je potrebné liečbu trastuzumabom prerušiť na 4 týždne. Ak aj po 4 
týždňoch pretrváva zníženie ejekčnej frakcie vo vyššie uvedenom rozsahu, je treba liečbu 
trastuzumabom ukončiť. Tak isto je treba ukončiť liečbu trastuzumabom u pacientov, 
u ktorých prišlo k symptomatickému zlyhávaniu srdca. Sľubným prediktívnym ukazovateľom 
kardiotoxicity trastuzumabu sa zdá byť sérová hladina troponínu 1. Význam hladiny 
troponínu 1 však treba otestovať v rozsiahlejších klinických štúdiách, skôr ako by sa zaviedla 
do bežnej klinickej praxe. 

 Treba zdôrazniť, že liečba trastuzumabom je síce spojená s miernym zvýšením 
kardiotoxicity, avšak riziko tejto toxicity je podstatne nižšie ako benefit, ktorý prináša 
adjuvantná liečba trastuzumabu pacientkam s HER2 pozitívnym ochorením zlepšením 
celkového prežívania i prežívania bez recidívy. 

Zhrnutie a doporučenia 

• Trastuzumab je štandardnou súčasťou adjuvantnej liečby u pacientok s ochorením 
s overexpresiou HER 2. 

• Podmienkou pre liečbu trastuzumabom je prítomnosť zvýšenej expresie HER2 
dokázaná alebo metódou FISH alebo imunohistochemickým farbením na 3+. Nádory, 
v ktorých imunohistochemické farbenie je na 2+, by mali byť vyšetrené metódou FISH. 

• Adjuvantné podávanie trastuzumabu spolu s chemoterapiou je indikované u všetkých 
žien s pozitívnymi lymfatickými uzlinami. U žien, s negatívnymi lymfatickými uzlinami 
je indikované, ak primárny nádor je väčší ako 1cm. U žien s negatívnymi lymfatickými 
uzlinami, ktorých nádor je v rozpätí 0,5-1cm alebo u žien s nádorom menším ako 
0,5cm, ale s prítomnosťou mikrometastáz v axilárnych lymfatických uzlinách nie je 
adjuvantná chemoterapia s trastuzumabom štandardnou liečbou, ktorej efekt by bol 
overený v randomizovaných štúdiách, ale doporučuje sa zvažovať jej podanie aj u tejto 
skupiny žien. 

• Odporúča sa, aby adjuvantná cytostatická liečba pozostávala z 3 alebo 4 kúr 
antracyklínovej liečby a následne z 3 alebo 4 mesiacov liečby taxánmi. Podávanie 
trastuzumabu by malo začať spolu s podávaním taxánov. Trastuzumab možno 
aplikovať v týždňovom režime, kedy iniciálna dávka je 4mg/kg a ďalšie dávky sú 
2mg/kg alebo v 3-týždňovm režime kedy iniciálnou dávkou je 8mg/kg a následné dávky 
sú 6mg/kg. 
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13 NEOADJUVANTNÁ SYSTÉMOVÁ LIE ČBA 
KARCINÓMU PRSNÍKA 

 Neoadjuvantná systémová liečba sa nazýva aj primárna alebo predoperačná systémová 
liečba. Používa sa:   
 1. u pacientok s lokálne pokročilým inoperabilným karcinómom prsníka 
 2. u pacientok s operabilným karcinómom prsníka, ktorý vyžaduje mastektómiu, pričom 
pacientka s mastektómiou nesúhlasí. 

 Cieľom systémovej neoadjuvantnej liečby pri inoperabilnom lokálne pokročilom 
karcinóme prsníka je dosiahnuť operabilitu a pri operabilnom karcinóme prsníka umožniť 
vykonať prsník zachovávajúcu operáciu namiesto mastektómie. 

 Výhodou neoadjuvantnej systémovej liečby v porovnaní s adjuvantnou liečbou je možnosť 
zistiť senzitivitu nádoru voči podávaným cytostatikám. Táto informácia otvára možnosť tzv. 
„na mieru ušitej“ liečby, tzv. včasne prerušiť liečbu, ktorá nie je dostatočne efektívna 
a nahradiť ju efektívnejšou liečbou. Stratégia „na mieru ušitej“ systémovej neoadjuvantnej 
liečbe pri karcinóme prsníka znie sľubne, ale klinické štúdie zatiaľ jednoznačne nepotvrdili jej 
benefit (1,2). Veľmi efektívnym sa ukazuje použitie neoadjuvantnej systémovej liečby pri 
testovaní nových preparátorov. Patologická odpoveď dosiahnutá neoadjuvantnou systémovou 
liečbou veľmi dobre koreluje s dlhodobými výsledkami liečby (3,4). Na druhej strane je 
potrebné si uvedomiť, že liečebným cieľom pri adjuvantnej liečby je mikrometastatická 
choroba, kým v prípade neoadjuvatnej liečby je ním makroskopicky prítomný nádor. 
Existujúce odlišné biologické vlastnosti mikrometastatickej choroby a primárneho nádoru 
(napr. dormancia buniek) do určitej miery vysvetľujú prečo nie je korelácia medzi 
dosiahnutím patologickej kompletnej remisie a dlhodobým prežívaním úplná. 

 Podávanie neoadjuvantnej liečby má však aj svoje úskalia. Počas neoadjuvantnej liečby 
môže prísť k progresii ochorenia v prípade, že nádor nie je na podávanú chemoterapiu 
senzitívny. Progresia počas neoadjuvantnej liečby sa však vyskytuje veľmi zriedkavo (menej 
ako 5% pacientov) (1,5,6,7,8). Nepresný je taktiež odhad prognózy ochorenia. Prognózu 
stanovujeme na základe patologického nálezu. Pred zahájením neoadjuvantnej systémovej 
liečby nemáme k dispozícií ani patologický nález lymfatických uzlín ani patologicky 
stanovenú veľkosť nádoru. Čiastočne sa tento problém dá obísť použitím biopsie sentinelovej 
lymfatickej uzliny pred začiatkom neoadjuvantnej liečby.  

Výsledky systémovej neoadjuvantnej liečby 

 Pre pacientky s inoperabilným lokálne pokročilým karcinómom prsníka a zápalovým 
karcinómom prsníka je cieľom neoadjuvantnej systémovej liečby dosiahnuť zmenšenie 
nádoru a umožniť lokálnu liečbu či už chirurgickú alebo radiačnú. Neoadjuvantná systémová 
liečba je štandardnou liečbou pre tieto pacientky. V tejto skupine pacientok neexistujú 
randomizované štúdie, v ktorých by sa porovnávala účinnosť predoperačného podania 
systémovej liečby voči pooperačnému podávaniu, keďže pacienti sú primárne inoperabilní. 

 U pacientok s operabilným karcinómom prsníka dosahujeme neoadjuvantnou systémovou 
liečbou rovnaké prežívanie bez recidívy a celkové prežívanie ako dosahujeme s podávaním 
adjuvantnej systémovej liečby . Metaanalýza 9-tich klinických štúdií, ktoré porovnávali 
neoadjuvantnú systémovú liečbu s adjuvantnou liečbou u operabilného karcinómu prsníka, 
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nezistila žiadne štatisticky signifikantné rozdiely v úmrtí, progresii ochorenia, alebo 
v rekurencii vzdialených metastáz (9). Neoadjuvantná systémová liečba však bola spojená so 
signifikantne zvýšeným rizikom lokoregionálnej rekurencie. Tento výsledok pravdepodobne 
ovplyvnila skutočnosťou, že časť pacientov po neoadjuvantnej liečbe nebola operovaná, ale 
dostávala iba rádioterapiu. Neoadjuvantná systémová liečba podstatne zvýšila možnosť 
vykonania prsník zachovávajúcej operácie u žien, u ktorých by sa inak musela urobiť 
mastektómia (5,6,7,9,10,11,12). 

Indikácia neoadjuvantnej systémovej liečby 

 Systémovú neoadjuvantnú liečbu indikujeme u pacientok s lokálne pokročilým ochorením. 
Za lokálne pokročilé ochorenie považujeme klinické štádia III.A, III.B a III.C podľa TNM 
klasifikácie t.j. všetky tumory, ktoré majú jeden rozmer väčší ako 5cm, rozsiahlu a hlavne 
fixovanú axilárnu lymfadenopatiu, infiltráciu hrudnej steny alebo kože nádorom, metastázy 
v supraklavikulárnych lymfatických uzlinách a samozrejme inflamatórny karcinóm prsníka. 

 U pacientok s operabilným karcinómom prsníka zvažujeme systémovú neoadjuvantnú 
liečbu iba v tom prípade, ak pre prsník zachovávajúcu operáciu neexistuje žiadna iná 
kontraindikácia ako nepriaznivý pomer medzi veľkosťou prsníka a veľkosťou nádoru. 
V prípade, že existuje iná kontraindikácia pre prsník zachovajúcu operáciu, je potrebné 
vykonať mastektómiu aj v prípade, že sme použili predoperačnú systémovú liečbu a dosiahli 
sme dobré výsledky. 

Vyšetrenia pred začatím liečby 

 Histopatologické vyšetrenie. Pred začatím neoadjuvantnej systémovej liečby musí byť 
histopatologickým vyšetrením potvrdená prítomnosť invazívneho karcinómu. Súčasťou 
histopatologického vyšetrenia musí byť okrem morfológie aj vyšetrenie hormonálnych 
receptorov a stav expresie HER2. Tieto vyšetrenia sú nevyhnutné na stanovenie správneho 
typu systémovej neoadjuvantnej liečby. V súčasnej dobe sa množia informácie, že biologické 
vlastnosti nádoru zistené pred začatím systémovej neoadjuvantnej liečby, nemusia byť zhodné 
s nálezom, ktorý získame pri definitívnej histológii po skončení predoperačnej liečby 
(12,13,14). Klinický význam tejto diskrepancie nie je zatiaľ jasný. Väčšina autorov sa 
prikláňa k názoru, že ďalšiu liečbu treba viesť podľa nálezu získaného pred začatím 
neoadjuvantnej liečby. Samozrejme treba zobrať do úvahy aj množstvo a kvalitu biologického 
materiálu odobratého pred systémovou neoadjuvantnou liečbou a pri definitívnej operácii po 
ukončení systémovej liečby, z ktorých boli jednotlivé biologické parametre stanovované. 
K tomu je potrebná spolupráca patológa, ktorý vie povedať, ktoré vyšetrenie je viac 
dôveryhodné. 

 Vyšetrenie primárneho nádoru. Pred začatím neoadjuvantnej systémovej liečby je 
nevyhnutné vykonať bilaterálny mamogram, fyzikálne vyšetrenie a ultrasonografiu prsníka. 
Ideálne je označiť primárny nádor rádiokontrastným klipom, čo v podstatnej miere uľahčí 
následnú lokoregionálnu liečbu. Štandardné používanie magnetickej rezonancie je 
kontroverzné. Magnetická rezonancia so svojou vysokou senzitivitou a nižšou špecifitou 
môže viesť k nadliečeniu pacienta, to znamená, že benígne lézie nachádzajúce sa v prsníku 
budú hodnotené ako multifokálny rozsev. Na druhej strane však v rukách skúseného 
rádiodiagnostika, magnetická rezonancia môže identifikovať multifokálny nádor alebo 
inváziu nádoru do hrudnej steny a tak umožniť indikáciu primeraného chirurgického zákroku. 
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 Vyšetrenie axilárnych lymfatických uzlín. Pred zahájením neoadjuvantnej systémovej 
liečby je nevyhnutné vyšetriť axilárne lymfatické uzliny, keďže metastázy v uzlinách sú 
najzávažnejším prognostickým faktorom pri karcinóme prsníka a zohrávajú kľúčovú úlohu 
v ďalšom v manažmente pacientky. Vyšetrenie sa vykonáva palpačne a pomocou ultrazvuku. 
V prípade nejasného nálezu možno využiť aj cytologické vyšetrenie pomocou punkcie tenkou 
ihlou. Otvorenou otázkou zostáva, kedy vykonať biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny, či ju 
vykonať pred zahájením chemoterapie, alebo až počas definitívneho chirurgického riešenia. 
Vykonanie biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pred neoadjuvantnou systémovou liečbou 
je spojené s vyššou pravdepodobnosťou identifikácie sentinelovej lymfatickej uzliny a nižšou 
falošnou negativitou. V porovnávacej štúdii sa ukázalo, že identifikácia sentinelovej 
lymfatickej uzliny sa podarila u 99% pacientok, u ktorých bola biopsia vykonaná pred 
zahájením neoadjuvantnej liečby a v porovnaní s 87% pacientkami, u ktorých bola 
sentinelova lymfatická uzlina identifikovaná vykonaná až pri definitívnej chirurgii. Podobne 
aj počet falošne negatívnych nálezov bol rozdielny u pacientok, u ktorých sa biopsia 
vykonávala pred a po chemoterapii. Pred chemoterapiou sa nezistil žiaden falošne negatívny 
nález a po chemoterapii malo falošne negatívny nález 16% pacientok (15). I na základe týchto 
údajov American Society of Clinical Oncology (ASCO) doporučuje vykonávať biopsiu 
sentinelovej lymfatickej uzliny pred zahájením neoadjuvantnej systémovej liečby (16), i keď 
sa pripúšťa, že vykonanie sentinelovej biopsie až po systémovej liečbe by v prípade 
kompletného negatívneho nálezu mohlo ušetriť pacientky od exenterácie axily a komplikácií, 
ktoré s týmto chirurgickým zákrokom môžu byť spojené. 

 Ďalšie vyšetrenia. U pacientok sa s lokálne pokročilým nádorom a teda aj vyšším rizikom 
vzdialených metastáz je potrebné vykonať pred zahájením neoadjuvantnej chemoterapie 
ďalšie vyšetrenia zameraná na vylúčenie vzdialených metastáz, štandardne sa doporučuje 
vykonať gamagrafia skeletu a CT vyšetrenie hrudníka a brucha. 

Prognostický význam dosiahnutia odpovede neoadjuvantnou systémovou 
liečbou 

 Vo viacerých klinických štúdiách sa potvrdilo, že dosiahnutie klinickej a patologickej 
odpovede na neoadjuvantnú systémovú liečbu koreluje s dlhodobým liečebným výsledkom 
(17,18,19). Dosiahnutie patologickej odpovede je lepším indikátorom dlhodobého prežívania 
ako dosiahnutie iba klinickej odpovede. V jednej z najväčších štúdií, ktorá sa zaoberala touto 
problematikou (NSABP – protokol B18), sa ukázalo, že 9-ročné prežívanie bolo signifikantne 
vyššie u pacientok, ktoré dosiahli klinickú kompletnú remisiu, v porovnaní s pacientkami, 
ktoré dosiahli iba parciálnu remisiu alebo nedosiahli žiadnu klinickú odpoveď (78% verzus 
67% verzus 65%) (20). Ďalšia analýza poukázala, že 9-ročné prežívanie bolo signifikantne 
lepšie u pacientok, ktoré dosiahli patologickú kompletnú remisiu, v porovnaní s pacientkami, 
ktoré patologickú kompletnú remisiu nedosiahli (85% verzus 73%). Klinická a patologická 
odpoveď bola dôležitejším prognostickým ukazovateľom ako počet postihnutých 
lymfatických uzlín, veľkosť nádoru alebo vek pacienta. Ukazuje sa, že prognostická hodnota 
dosiahnutia kompletnej remisie je rovnaká pri používaní neoadjuvantnej cytostatickej aj 
endokrinnej liečby. 

 Prognostická hodnota dosiahnutia patologickej kompletnej remisie sa nemôže 
generalizovať. Napriek tomu, že lobulárny invazívny karcinóm má lepšiu prognózu ako 
duktálny invazívny karcinóm, počet kompletných remisií dosiahnutý neoadjuvantnou 
systémovou liečbou pri lobulárnom karcinóme je nižší ako pri duktálnom karcinóme (21,22). 
Nižší počet odpovedi na neoadjuvantnú systémovú liečbu sa pozoruje aj u nádorov 
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s hormonálne pozitívnymi receptormi v porovnaní s nádormi s hormonálne negatívnymi 
receptormi (7,23,24), pričom hormonálne dependentné ochorenie má lepšiu prognózu ako 
hormonálne independentné ochorenie. Pacientky s hormonálne dependentným karcinómom 
s overexpresiou HER2 majú vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia odpovede na inhibítoroch 
aromatáz ako na samotnom Tamoxifene (25,26,27), pričom prínos inhibítorov aromatáz 
k zlepšeniu prežívania sa u tejto skupiny pacientok zatiaľ nepotvrdil. 

 Pri interpretácií štúdií s neoadjuvantnou systémovou liečbou treba vziať do úvahy aj 
skutočnosť, že hodnotenie patologickej kompletnej remisie nie je rovnaké vo všetkých 
štúdiách. V niektorých štúdiách sa hodnotí samostatne patologická kompletná remisia 
v prsníku a v axilách, v iných sa hodnotí spolu a v niektorých štúdiách sa hodnotí iba 
dosiahnutie patologickej kompletnej remisii v prsníku. Taktiež niektoré štúdie za patologickú 
kompletnú remisiu považujú kompletné vymiznutie všetkých známok invazívneho aj 
neinvazívneho karcinómu, v iných štúdiách sa pripúšťa nález neinvazívneho karcinómu pri 
hodnotení patologickej kompletnej remisie. Pacientky, ktoré majú reziduálne ochorenie 
v lymfatických uzlinách po neoadjuvantnej liečbe, majú horšiu prognózu ako pacientky, ktoré 
majú reziduálnu chorobu v prsníku (28,29). 

Zhrnutie 

• Pre pacientky s lokálne pokročilým inoperabilným karcinómom prsníka 
a inflamatórnym karcinómom prsníka je neoadjuvantná systémová terapia štandardnou 
liečebnou metódou. Cieľom neoadjuvantnej liečby u týchto pacientok je dosiahnuť 
zmenšenie nádoru a umožnenie následnej lokálnej liečby či už chirurgickej alebo 
rádioterapie s cieľom zlepšiť prežívanie pacientov. 

• U pacientok s operabilným karcinómom prsníka, ktoré vyžadujú mastektómiu, sa môže 
neoadjuvantná systémová liečba použiť s cieľom umožniť vykonať prsník 
zachovávajúcu operáciu. Pre túto skupinu pacientok dlhodobé výsledky dosiahnuté 
neoadjuvatným podaním systémovej liečby sú rovnaké ako pri použití tej istej 
systémovej liečby v adjuvantnom poňatí. 

• Pred začatím neoadjuvantnej liečby treba vykonať:  
a. histopatologické vyšetrenie karcinómu so stanovením hormonálnych receptorov a 

HER statusu 
b. označiť primárny nádor rádiokontrastným klipom 
c. vykonať vyšetrenie axilárnych lymfatických uzlín (klinicky, ultrazvuk, sonograficky, 

resp. biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny). 
• U pacientok s lokálne pokročilým nádorom, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť 

diseminácie ochorenia, je nevyhnutné vykonať vyšetrenia zamerané na vylúčenie 
vzdialených metastáz (gamagrafia skeletu, CT vyšetrenie hrudníka a pľúc). 
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Neoadjuvantná chemoterapia 

 Neoadjuvantná cytostatická liečba sa začala používať v 70. rokoch minulého storočia. 
Hormonálna liečba sa začala neoadjuvantne používať omnoho neskôr, až v posledných rokov. 
S použitím cytostatickej liečby v neoadjuvancii existuje o mnoho viac skúseností a vedomostí 
ako s použitím neoadjuvantnej endokrinnej liečby. Keďže chemoterapia sa považuje za 
agresívnejšiu liečbu a jej účinok nastupuje skôr ako pri hormonálnej liečbe, aj v súčasnosti 
dostáva väčšina pacientok (vrátane pacientok s hormonálne dependentným karcinómom) 
v neoadjuvancii cytostatickú liečbu. Pri používaní nových moderných cytostatík 
neoadjuvantná chemoterapia dosahuje klinickú odpoveď u 60-90% pacientov a patologickú 
kompletnú odpoveď u 10-30% pacientov (1,2). 

Výber chemoterapie 

 Antracyklínové režimy. Najčastejšie používaná neoadjuvantná chemoterapia je založená 
na antracyklínoch a taxánoch. V súčasnosti nie je známe, že by niektorý z používaných 
režimov bol lepší ako ostatné. Vo všeobecnosti platí, že chemoterapia použitá neoadjuvantne 
je rovnako efektívna ako pri adjuvantnom použití. Preto v súčasnosti niet žiadneho dôvodu 
používať iné režimy chemoterapie pre neoadjuvantnú liečbu ako tie, ktoré sa štandardne 
používajú v adjuvantnej liečbe, kde sú aj odskúšané v klinických štúdiách. 

 Pri výbere chemoterapie zohráva menšiu úlohu rozsah ochorenia, štádium ochorenia 
a postihnutie lymfatických uzlín, dôležitejšie sa ukazujú biologické vlastnosti nádoru (triple 
negativita, pozitívne hormonálne receptory a overexpresia HER2). 

 Najčastejšie kombinácie cytostatík obsahujúce antracyklín, ktoré sa používajú 
v neoadjuvantnej chemoterapii sú nasledovné: 

1) AC: Doxorubicín (60mg/m2) a Cyklofosfamid (600mg/m2) 
2) FEC,CEF: Fluorouracil (600mg/m2), Epirubicín (100mg/m2), Cyklofosfamid 

(600mg/m2) 
3) FAC: Fluorouracil (600mg/m2), Doxorubicín (60mg/m2), Cyklofosfamid (600mg/m2) 

 V klinických štúdiách sa potvrdilo, že výsledky dosiahnuté týmito režimami 
v neoadjuvantnej liečbe sú rovnaké ako pri ich adjuvantnej aplikácii. Význam použitia 
taxánov v neoadjuvantnej liečbe zatiaľ nebol jednoznačne dokázaný. Vo viacerých klinických 
štúdiách pridanie taxánov k atracyklínovej liečbe bolo spojené s dosiahnutím vyššieho 
percenta patologicky kompletných remisií. Tieto štúdie však boli zostavené tak, že sa v nich 
nedá jednoznačne zhodnotiť úžitok pridania taxánov na celkové prežívanie pacientov. Je však 
pravdepodobné že pridanie taxánov k antracyklínom v neoadjuvantnej liečbe zlepší prežívanie 
pacientov, keďže zlepšenie prežívania sa dosiahlo pri kombinácií taxánov a antracyklínov 
v adjuvantnej liečbe. 

 Taxány: Chemoterapeutické režimy, v ktorých sa používajú taxány sú alebo konkurentné 
t.j. režimy v ktorých sa taxán podáva spolu s antracyklínom alebo sekvenčné, kedy sa najprv 
podáva antracyklínová liečba a potom taxány. Z konkomitantných režimov sa najčastejšie 
používa trojkombinácia TAC: docetaxel, doxorubicín, cyklofosfamid alebo dvojkombinácia 
doxorubicín a paklitaxel resp. doxorubicin a docetaxel. Vzhľadom na hematologickú toxicitu 
kombinácie TAC a možnú kardiotoxicitu kombinácie doxorubicín s paklitaxelom, častejšie sa 
používajú sekvenčné režimy, ktoré obsahujú 3 alebo 4 antracyklínové cykly liečby a následne 
3 alebo 4 taxánové cykly liečby. Najčastejšie sekvenčné kombinácie sú AC a následne 
docetaxel (AC-D) alebo paklitaxel (AC-P), FEC alebo FAC s následným podaním docetaxelu 
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alebo paklitaxelu (FAC/FEC-D/P), EC (epirubicín a cyklofosfamid) s následným podaním 
docetaxelu (EC-D). V sekvenčných režimoch sa taxány podávajú v týždennom alebo v 3-
týždennom intervale. Pri liečbe metastatického karcinómu prsníka a v adjuvantnej liečbe sa 
ukázalo, že týždenná aplikácia paklitaxelu je efektívnejšia a menej toxická ako 3-týždňová 
aplikácia. Pri docetaxele sa efektívnejšia javí 3-týždňová aplikácia ako týždňová aplikácia. 
 Na základe týchto skúseností sa doporučuje v neoadjuvantnej liečbe týždňová aplikácia 
paklitaxelu alebo 3-týždňová aplikácia docetaxelu. 

 Dávkovo-denzné režimy: Vo viacerých klinických štúdiách sa skúšali v neoadjuvantnej 
liečbe dose-denzné režimy. Podstatou týchto režimov je použitie cytostatík vo vyšších 
dávkach a v kratšom časovom intervale, poväčšine s pomocou hemopoetických rastových 
faktorov. Dose-denzný režim sa ukázal byť efektívnejší ako štandardne dávkovaný režim 
v adjuvantnej liečbe, ale v neoadjuvantnej liečbe sa lepšie výsledky dose-denzných režimov 
nepotvrdili. Podávanie kombinácie doxorubicín a docetaxel v 14-dňovom intervale 
neprinieslo lepšie výsledky v porovnaní so štandardným sekvenčným režimom AC-Docetaxel 
v 3-týždňovom podávaní (3). Rovnako aj kombinácia FAC podávaná v 2-týždňovom intervale 
nepriniesla lepšie výsledky ako pri štandardnom 3-týždňovom podaní (4). Dose-denzná liečba 
sa preto v súčasnosti nedoporučuje pre bežnú klinickú prax. 

 Iné režimy: Chemoterapeutické režimy, ktoré neobsahujú taxán a antracyklín, sa 
používajú zriedkavejšie, poväčšine iba u pacientov s medicínskou kontraindikáciou taxánov 
alebo antracyklínov. 

 V súčasnosti sa najviacej diskutuje využitie cisplatiny u pacientok s triple negatívnym 
karcinómom (negatívne estrogénové receptory, negatívne progesterénové receptory, 
negatívny HER2), hlavne ak je prítomná aj mutácia BRCA-1. Niektoré výsledky, ktoré sa 
dosiahli v menších štúdiách s použitím samotnej cisplatiny alebo s jej pridaním 
k dvojkomibinácii epirubicínu s paklitaxelom, priniesli veľmi sľubné výsledky Počet 
patologických kompletných remisií dosiahnutých samotnou cis-platinou (22%) bol 
porovnateľný s antracyklínovými režimami (5). Pridanie cis-platiny ku kombinácii 
antracyklínu s taxánom (6) prinieslo podstatné zvýšenie počtu kompletných remisií (71% 
verzus 45%) i 5-ročného prežívania (82% verzus 69%). Na rozdiel od týchto štúdií, štúdia 
TOPIC nepotvrdila benefit cisplatiny v neoadjuvantnej liečbe. 

 Výsledky týchto štúdií je však ťažké správne interpretovať, pretože okrem pridania 
cisplatiny sa jednotlivé ramená líšili aj v časovom intervale, v ktorom sa liečba aplikovala , aj 
vo veľkosti dávky podávaných liekov. Na základe predbežných výsledkov, v súčasnosti 
prebiehajú viaceré randomizované štúdie, ktorých výsledky by mali definitívne určiť miesto 
platiny v neoadjuvantnej liečbe. 

 Podobne ako cis-platina, rovnako sľubné predbežné výsledky ukázali aj gemcitabín 
a kapecitabín. Testovanie týchto cytostatík v neoadjuvantnej liečbe je taktiež predmetom 
prebiehajúcich väčších randomizovaných štúdií. 

Trvanie neoadjuvantnej liečby 

 Optimálne trvanie neoadjuvantnej chemoterapie nie je presne známe. Dlhšie podávanie (6 
cyklov oproti 3 alebo 4 cyklom) je spojené s vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutia 
patologickej kompletnej remisie. Dlhšie podávanie neoadjuvantnej liečby ako 6 cyklov sa 
nedoporučuje. Pri tomto odporúčaní sa vychádza z výsledkov adjuvantných štúdií, kde 
predĺženie postoperačnej liečby na viac ako 6 cyklov neprinieslo zlepšenie prežívania 
pacientok. Optimálny časový rozvrh chemoterapie taktiež nie je známy. Je možné podať celú 
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neoadjuvatnú chemoterapiu pred operáciou alebo vykonať operáciu po 3-4 kúrach 
chemoterapie a po skončení operácie chemoterapiu dokončiť. Mnohí autori sa domnievajú, že 
výhodnejšie je podať celú chemoterapiu pred operáciou, pretože takýmto spôsobom sa 
zvyšuje pravdepodobnosť umožnenia prsníka zachovávajúcej operácie alebo dosiahnutia 
patologickej kompletnej remisie. 

Nedostatočný efekt neoadjuvantnej liečby 

 Nie je jasné ako postupovať u pacientok, ktoré počas podávania neoadjuvantnej 
chemoterapie nedosiahnu dostatočnú odpoveď, to znamená majú stabilizáciu ochorenia alebo 
zmenšenie nádorovej masy o menej ako 50%. V priamej randomizovanej štúdii (3), v ktorej 
sa porovnávali 2 cytostatické režimy u pacientok, ktoré nedosiahli dostatočné zmenšenie 
nádoru pri 3-kombinácii TAC, sa nezistili žiadne rozdiely medzi pacientkami ktoré, 
pokračovali v nie dostatočne efektívnom cytostatickom režime a pacientkami, ktoré boli 
liečené inou kombináciou cytostatík (vinorelbin a kapecitabín). 

 Neoadjuvantnú liečbu treba ukončiť u pacientov, u ktorých počas neoadjuvantnej liečby 
príde k progresii ochorenia, a podľa klinického stavu treba u nich pokračovať v liečbe alebo 
rádioterapiou alebo vykonať mastektómiu event. podať inú chemoterapiu alebo hormonálnu 
liečbu. 

HER 2 pozitívne nádory 

 Trastuzumab v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka predlžuje celkové prežívanie 
pacientok i prežívanie bez recidívy. Na základe týchto dát sa zaviedlo používanie 
trastuzumabu aj do neoadjuvantnej liečby. Vo viacerých menších štúdiách sa ukázalo, že 
trastuzumab dokáže zvýšiť percento patologických kompletných remisií od 12 do 76% 
(7,8,9,10). Minimálne v 3 veľkých randomizovaných štúdiách a v metaanalýze dvoch z nich 
sa potvrdilo, že pridanie trastuzumabu k neoadjuvantnej chemoterapii zvyšuje počet 
patologicky kompletných remisii a predlžuje prežívanie bez recidívy (8,11,12,13). V týchto 
štúdiách sa však nepodarilo potvrdiť predĺženie celkového prežívania. Na základe výsledkov 
štúdií s použitím trastuzumabu v adjuvantnej liečbe ako aj na základe zvýšeného počtu 
patologicky kompletných remisií dosiahnutých v neoadjuvantnej liečbe sa trastuzumab stal 
štandardnou súčasťou neoadjuvantnej liečby pacientok s karcinómom prsníka so zvýšenou 
expresiou HER2. 

 V adjuvantných štúdiách sa trastuzumab nepodáva spolu s antracyklínmi vzhľadom na 
možnú kardiotoxicitu, ale používa sa sekvenčne poväčšine v kombinácií s taxánom. Vo 
všetkých 3 štúdiách, v ktorých sa trastuzumab testoval v neoadjuvantnom podaní, sa podával 
spolu s antracyklínmi, pričom kardiotoxicita referovaná v jednotlivých štúdiách nebola 
vysoká. Metaanalýza všetkých 3 štúdií však ukázala, že konkurentné podávanie trastuzumabu 
s antracyklínmi je predsa len spojené s vyšším rizikom kardiotoxicity (odds ratio 1,95; 95% 
CI 1,16-3,29) v porovnaní so samotnou chemoterapiou (14). Na základe výsledkov tejto 
analýzy treba veľmi ostražito zvažovať potrebu konkomitantného podávania trastuzumabu 
spolu s antracyklínom. Táto kombinácia by mala byť rezervovaná iba pre pacientky, ktorých 
ochorenie má zlú prognózu, predovšetkým pre pacientky s inflamatórnym karcinómom 
prsníka, resp. pre veľmi pokročilé ochorenie s postihnutím viacerých lymfatických uzlín. Pre 
pacientky s operabilným ochorením, u ktorých neoadjuvantnú liečbu indikujeme iba s cieľom 
vykonať prsník zachovávajúcu operáciu, by bolo rozumnejšie začať liečbu s antracyklínovým 
režimom a sekvenčne podať trastuzumab v kombinácii s taxánmi. Celková liečba 
trastuzumabom u pacientok s HER2 pozitívnym nádorom by mala trvať 1 rok. 
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 V súčasnej dobe sa množia správy o veľmi dobrej efektivite kombinácie trastuzumabu 
s lapatinibom, prípadne s pertuzumabom spolu s chemoterapiou alebo bez chemoterapie 
(15,16,17,18). Na základe posledných výsledkov sa dá očakávať, že v dohľadnej dobe sa táto 
kombinácia stane štandardnou liečbou. 

Zhrnutie 

 Optimálna neoadjuvantná cytostatická liečba nie je zatiaľ jednoznačne stanovená. 
Doporučuje sa aby liečba obsahovala antracyklíny a taxány. 

• Non antracyklínové režimy (CMF) sú možnosťou pre pacientov s kontraindikáciou 
antracyklínov alebo taxánov. 

• Optimálne trvanie a časový rozvrh neoadjuvantnej chemoterapie nie je presne 
stanovený. Vo všeobecnosti sa doporučuje podávať 4-6 cyklov neoadjuvantnej 
chemoterapie (pokiaľ nepríde počas podávania liečby k progresii ochorenia) a podať 
celú neoadjuvantnú chemoterapiu pred chirurgickým zákrokom. V súčasnosti niet 
žiadneho dôkazu, že by podanie neskrížene rezistentnej chemoterapie malo význam pre 
pacientky s nedostatočnou odpoveďou na chemoterapeutické režimy obsahujúce 
antracyklín a taxán. 

• Pre pacientky s HER2 pozitívnymi nádormi je trastuzumab štandardnou súčasťou 
neoadjuvantnej chemoterapie. Podobne ako pri adjuvantnej liečbe pre väčšinu 
pacientok sa doporučuje podávať trastuzumab sekvenčne po ukončení antracyklínovej 
chemoterapie spolu s taxánmi. V liečbe trastuzumabom treba pokračovať aj po 
ukončení chemoterapie a vykonaní chirurgického zákroku po dobu 1 roka. 
Konkomitantné podanie trastuzumabu s antracyklínmi by malo byť rezervované iba pre 
pacientky s ochorením so zlou prognózou. 
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Neoadjuvantná endokrinná liečba 

 Vo väčšine klinických štúdii s neoadjuvantnou systémovou liečbou sa používala 
chemoterapia, iba v poslednej dobe sa objavujú práce, v ktorých sa používa endokrinná 
liečba. Väčšina z týchto štúdií sa týka starších postmenopauzálnych pacientok s veľkými 
hormóndependentnými tumormi, ktoré by vyžadovali mastektómiu, a pacientky neboli 
vhodnými kandidátkami pre neoadjuvantnú chemoterapiu. V starších štúdiách sa používal 
hlavne tamoxifen, v súčasnej dobe prevláda použitie inhibítorov aromatázy. 

Neoadjuvantná endokrinná liečba verzus chirurgia 

 Viaceré štúdie sa zaoberali možnosťou nahradiť chirurgický zákrok neoadjuvantnou 
endokrinnou liečbou u veľmi starých pacientok. Ako adjuvantná hormonálna liečba sa 
v týchto štúdiách používal tamoxifen. V 2 menších randomizovaných štúdiách sa porovnával 
samotný tamoxifen voči samotnému chirurgickému zákroku a v obidvoch štúdiách sa nezistil 
žiaden rozdiel v prežívaní pacientok, ani vo vzniku vzdialených metastáz (1,2). V jednej 
z týchto štúdií, kde ako chirurgický zákrok sa vykonávala mastektómia, v ramene 
s tamoxifenom sa vyskytlo viacej lokálnych recidív (2). Randomizovaná štúdia, v ktorej sa 
porovnávala liečba samotným tamoxifenom oproti chirurgickému zákroku a následnej 
adjuvantnej liečbe tamoxifenom, ukázala, že pacientky vo veku 70-80 rokov mali štatisticky 
signifikantne lepšie 5 ročné prežívanie v ramene s chirurgickým zákrokom. Rozdiel 
v prežívaní medzi obidvomi ramenami sa však nepozoroval u pacientok starších ako 80 rokov 
(3). Tieto dáta poukazujú na to, že použitie samotného tamoxifenu s vynechaním 
chirurgického zákroku by malo byť liečebnou možnosťou iba pre veľmi staré pacientky 
s krátkou expektáciou života. 

Neoadjuvantná endokrinná liečba verzus neoadjuvantná chemoterapia 

 Doposiaľ sa veľmi málo štúdii venovalo priamemu porovnaniu endokrinnej neoadjuvantnej 
liečbe a cytostatickej neoadjuvantnej liečby. Nahradenie cytostatickej neoadjuvantnej liečby 
hormonálnou liečbou sa zdá byť perspektívne, vzhľadom na vývoj nových hormonálnych 
preparátov, ktoré dokážu navodiť vyšší počet remisií a na nižšiu efektivity neoadjuvantnej 
cytostatickej liečby u nádorov s hormonálne pozitívnymi receptormi. Ojedinelé štúdie, ktoré 
porovnávali modernú neadjuvantnú cytostatickú liečbu na báze atracyklínov a taxánov 
s inhibítormi aromatáz, potvrdzujú tento predpoklad. Účinnosť hormonálnej liečby sa zdá byť 
porovnateľná s účinnosťou cytostatickej liečby. V štúdii, v ktorej sa porovnávalo 3-mesačné 
podávanie inhibírotorov aromatáz (exemestan alebo anastrozol) voči 4 cyklom kombinovanej 
chemoterapie doxorubicín a paklitaxel v 3-týždňovej aplikácii, sa nezistil žiaden signifikantný 
rozdiel medzi obidvomi ramenami v počte klinických odpovedí a patologických kompletných 
odpovedí. Taktiež sa nepozoroval žiaden rozdiel medzi počtom dosiahnutých prsník 
zachovávajúcich operácií alebo incidencie lokálnych rekurencii (4). 



 141

 Veľmi podobné výsledky t.j. žiaden rozdiel medzi celkovou klinickou odpoveďou, 
patologickou kompletnou odpoveďou alebo typom chirurgického zákroku sa nezistil ani 
v španielskej štúdii, v ktorej sa porovnávali 4 cykly epirubicínu a cyklofosfamidu 
s následným podávaním docetaxelu voči neoadjuvantnej endokrinnej liečby, ktorá spočívala 
v 24-týždňovom podávaní exemestanu (premenopauzálne pacientky dostávali aj gosarelin). 
 Do tejto štúdie však boli začlenené iba pacientky, u ktorých sa imunofenotypizáciou 
dokázal luminálny typ karcinómu prsníka (5). 

 Krátkodobé výsledky neoadjuvantnej hormonálnej liečby sú porovnateľné výsledkami 
chemoterapie, ale zatiaľ chýbajú dostatočné údaje o dlhodobých výsledkoch (prežívanie bez 
recidívy a celkové prežívanie). Dlhodobé výsledky budú pravdepodobne korelovať 
s krátkodobými výsledkami ako je dosiahnutie kompletnej remisie. Pred nahradením 
chemoterapie hormonálnou liečbou , hlavne u žien s agresívnym ochorením (zápalový prsník, 
veľký počet pozitívnych lymfatických uzlín a pod.), je potrebné potvrdiť porovnateľnosť 
dlhodobých výsledkov v priamych randomizovaných štúdiách. 

 Použitie neoadjuvantnej hormonálnej liečby namiesto chemoterapie sa v súčasnosti 
doporučuje hlavne ženám, ktorým nie je možné podávať chemoterapiu, alebo ženám 
s operabilným, nie veľmi rizikovým nádorom, u ktorých je neoadjuvantná liečba indikovaná 
s cieľom umožniť vykonať prsník zachovávajúcu operáciu namiesto mastektómie. 

Neoadjuvantná endokrinná liečba verzus adjuvantná endokrinná liečba 

 V súčasnosti neexistujú žiadne údaje z klinických štúdií ktoré by porovnávali účinnosť 
endokrinnej liečby podávanej neoadjuvantne voči jej adjuvantnému podaniu. Vzhľadom na 
dĺžku podávania hormonálnej liečby v adjuvantnej liečbe nie je ani pravdepodobné, že by sa 
v dohľadnej dobe takého porovnanie realizovalo. 

Výber hormonálneho preparátu 

 Neoadjuvantná hormonálna liečba u predmenopauzálnych žien sa používa veľmi 
zriedkavo. Žiadna randomizovaná štúdia sa nevenovala neoadjuvantnej hormonálnej liečbe 
u tejto skupiny pacientok a preto ani doporučenia liečby v tejto indikácii nie sú podložené 
dôkazmi. Predmenopuzálne ženy mávajú agresívnejšie tumory, ktoré mávajú častejšie 
negatívne hormonálne receptory, a preto je u nich vhodnejšie použiť cytostatickú liečbu. 
Vychádzajúc z výsledkov liečby metastatickej choroby, v prípade kontraindikácie 
cytostatickej liečby , najvhodnejšie by bolo u tejto skupiny pacientok kombinovať tamoxifen 
s LH-RH analógmi. 

 V neoadjuvantnej hormonálnej liečbe postmenopauzálnych pacientok sa používajú dve 
skupiny hormonálnych preparátov (selektívne modulátory estrogenných receptorov 
a inhibítori aromatázy). Obidve skupiny liekov dokázali svoju efektivitu v adjuvantnom 
podávaní i pri metastatickom ochorení. Inhibítory aromatázy dosahujú vyšší počet 
objektívnych odpovedí pri metastatickom ochorení a preto sa javia vhodnejšie pre 
neoadjuvantné podávanie. Vyššia efektivita inhibítorov aromatáz v neoadjuvantnej liečbe sa 
potvrdila aj v randomizovaných štúdiách. V randomizovaných štúdiách s letrozolom 
a exemestanom sa dosiahlo viac objektívnych odpovedí i počet prsník zachovávajúcich 
operácií ako pri tamoxifene (6,7,10). V randomizovaných štúdiách s anastrozolom sa síce 
vyšší počet objektívnych odpovedí nepozoroval v porovnaní s tamoxifenom, ale počet prsník 
zachovávajúcich operácií bol vyšší v ramene s anastrozolom (8,9). Dosiahnutie patologickej 
kompletnej remisie bolo vo všetkých štúdiách veľmi zriedkavé. 
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 Nepriamym porovnaním vyššie spomínaných štúdií by sa mohlo zdať, že letrozol alebo 
exemestan by mohli byť účinnejšie ako anastrozol. V jedinej randomizovanej štúdii, ktorá 
navzájom porovnávala účinnosť anastrozolu, letrozolu a exemestanu sa ukázalo, že počet 
objektívnych odpovedí bol vo všetkých ramenách približne rovnaký. Rovnaký bol aj počet 
pacientok, u ktorých bolo možné vykonať prsník zachovávajúcu operáciu a všetky pacientky, 
ktorých ochorenie bolo hodnotené ako inoperabilné, bolo možné po ukončení neoadjuvantnej 
liečby operovať (11). 

 V jednej z vyššie spomínaných štúdií (6) sa v malej skupine pacientok ukázalo, že letrozol 
je výrazne účinnejší ako tamoxifen v skupine pacientok s HER2 pozitívnymi nádormi. Počet 
pacientok s HER2 pozitívnymi nádormi bol veľmi malý, ale rozdiel v efektivite bol výrazný. 
Letrozol dosiahol odpoveď u 15 zo 17 pacientok a tamoxifen iba u 4 z 19 pacientok. 
Poolované dáta z viacerých štúdií, kde HER2 status bol overený FISH metódou, sa účinok 
letrozolu ukázal byť rovnako efektívny u pacientok s HER2 pozitívnym i HER2 negatívnym 
nádorom. V ďalšej štúdii (8) sa zistilo viac odpovedí dosiahnutých anastrozolom v porovnaní 
s tamoxifenom u HER2 pozitívnych nádorov, ale tento rozdiel nebol štatisticky signifikantný. 

Trvanie liečby 

 Výsledky niektorých štúdií poukazujú nato, že čím dlhšie podávanie neoadjuvantnej 
endokrinnej liečby tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia objektívnej odpovede (13,14). 
Medzinárodný konsenzus (15,16) doporučuje neoadjuvantnú hormonálnu liečbu minimálne 3 
alebo 4 mesiace (za predpokladu že tumor neprogreduje). Ak tumor odpovedá na hormonálnu 
liečbu, považuje sa za rozumné pokračovať v liečbe 6 mesiacov pripadne i viac. Po vykonaní 
operácie sa pokračuje v podávaní hormonálnej liečby adjuvantne pričom celková dĺžka 
hormonálnej liečby by mala byť minimálne 5 rokov. 

Zhrnutie 

• Pre väčšinu pacientok s hormonálne dependentným tumorom, ktoré vyžadujú 
neoadjuvantnú systémovú liečbu, je vhodné podať neoadjuvantnú cytostatickú liečbu. 
Hormonálna liečba predstavuje ďalšiu možnosť neoadjuvantnej liečby pre tieto 
pacientky. Krátkodobé výsledky neoadjuvantnej hormonálnej liečby sú porovnateľné 
výsledkami chemoterapie, ale chýbajú dostatočné údaje o dlhodobých výsledkoch 
(prežívanie bez recidívy a celkové prežívanie). Použitie neoadjuvantnej hormonálnej 
liečby namiesto chemoterapie sa doporučuje hlavne ženám, ktorým nie je možné 
podávať chemoterapiu, alebo ženám s operabilným nádorom, u ktorých je 
neoadjuvantná liečba indikovaná s cieľom umožniť prsník zachovávajúcu operáciu. 

• Neoadjuvantná endokrinná liečba nenahradzuje chirurgický zákrok. Samotná 
endokrinná liečba bez operácie však predstavuje určitú liečebnú možnosť pre pacientky 
vo vysokom veku s krátkou expektáciou života. 

• Pre postmenopauzálne pacientky je výhodnejšie použiť inhibítory aromatáz ako 
tamoxifen, lebo nimi sa dá dosiahnuť viac klinických odpovedí a viac prsník 
zachovávajúcich operácií. 

• Pre postmenopauzálne pacientky s HER2 pozitívnymi nádormi je vhodnejšie 
uprednostniť liečbu inhibítormi aromaáíz (letrozol) pred tamoxifenom. 

• Hormonálnu liečbu sa odporúča podávať 3 alebo 4 mesiace pred operáciou (ak tumor 
počas tohto obdobia neprogreduje). V prípade dobrej odpovede sa ukazuje ako 
zmysluplné predĺžiť predoperačné podávanie endokrinnej liečby na 6 prípadne viac 
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mesiacov. Po vykonaní chirurgického zákroku sa pokračuje v hormonálnej liečbe 
adjuvantne, pričom celková doba podávania hormonálnej liečby by mala byť 5 rokov. 
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Lokoregionálna liečba po neoadjuvantnej systémovej terapii 

 Lokálna liečba po ukončení systémovej neoadjuvantnej terapii spočíva v chirurgickom 
zákroku (mastektómia alebo prsník zachovávajúca operácia) a v následnej rádioterapii. 

 Nádory, ktoré zostanú inoperabilné aj po systémovej predoperačnej liečbe, sa ďalej liečia 
rádioterapiou. Ak príde k zoperabilneniu nádoru, chirurgický zákrok sa vykoná po skončení 
rádioterapie. V prípade, že k zoperabilneniu nádoru nepríde, za definitívnu lokálnu liečbu sa 
považuje rádioterapia. 

Chirurgická liečba 

 Chirurgická liečba sa vykonáva podľa rovnakých zásad ako u pacientov, ktorí nedostávali 
neoadjuvantnú liečbu. Cieľom chirurgického zákroku je kompletné odstránenie nádorovej 
choroby. Operácia sa vykonáva zvyčajne 3-6 týždňov po ukončení neoadjuvantnej 
chemoterapie, kedy prichádza k zotaveniu organizmu po cytostatickej liečbe (hlavne z 
hematologickej toxicity). „Interval na zotavenie“ nie je potrebný pri neoadjuvantnej 
hormonálnej liečbe. V súčasnosti neexistujú informácie, ktoré by podporovali spoločné 
podávanie hormonálnej liečby a rádioterapie. Doporučuje sa preto prerušiť hormonálnu liečbu 
na obdobie aplikácie radiačného žiarenia. Pre mnohé pacientky je indikáciou na 
neoadjuvantnú systémovú liečbu dosiahnutie prsník zachovávajúcej operácie. Pri indikácii 
prsník zachovávajúcej operácie sa nemôže brať do úvahy iba veľkosť tumoru, ale musia sa 
rešpektovať všetky kontraindikácie prsník zachovávajúcej operácie. 

Manažment axily 

 Biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny sa môže vykonať pred začatím systémovej liečby 
alebo v čase operačného zákroku. Pri zákroku pred začatím chemoterapie sa častejšie podarí 
identifikovať sentinelová lymfatická uzlina a vyšetrenie je spojené s nižším percentom falošne 
negatívnych nálezov. Väčšina autorov preto doporučuje vykonávať biopsiu sentinelovej 
lymfatickej uzliny pred začatím chemoterapie (1). V prípade, že sentinelová lymfatická uzlina 
je negatívna, pri definitívnom chirurgickom zákroku po neoadjuvantnej liečbe sa upustí od 
vykonania exenterácie axily. Pri metastatickom postihnutí sentinelovej lymfatickej uzliny sa 
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exenterácia axily vykoná spolu s odstránením primárneho nádoru po ukončení neoadjuvantnej 
chemoterapie. Nález infiltrácie lymfatických uzlín nádorov pri operačnom náleze po 
neoadjuvantnej liečbe je indikáciou pre rádioterapiu na oblasť axily. 

 V súčasnosti nie je úplne jasné, aký je optimálny manažment axily, ak bola biopsia 
sentinelovej lymfatickej uzliny vykonaná až ukončení neoadjuvantnej liečby. Ak je 
sentinelová lymfatická uzlina pozitívna, odporúča sa vykonať exenterácia axily a následne 
ožiariť axilu. Diskutuje sa, či by však pre túto skupinu pacientok nestačila samotná 
rádioterapia. V prípade, ak sentinelová uzlina je negatívna, exenterácia ani rádioterapia axily 
sa nevykoná. Nevieme ale s určitosťou povedať, že prognostický význam negatívnej 
sentinelovej uzliny po neoadjuvantnej liečbe je rovnaký ako pred neoadjuvantnou liečbou. 
Klinická hodnota negatívnej sentinelovej uzliny po neoadjuvantnej chemoterapii nebola zatiaľ 
overená v dlhodobých sledovaniach. 

Pooperačná rádioterapia 

 Rádioterapia sa vykonáva rutinne po prsník zachovávajúcej operácii. Nie je jasné, či 
rádioterapia po mastektómii zlepšuje prežívanie pacientok, ak títo dostávali neoadjuvantnú 
systémovú chemoterapiu. Taktiež nie je známe či rádioterapia po mastektómii prináša benefit 
pacientkam, ktoré dosiahli kompletnú odpoveď na neoadjuvantnú systémovú liečbu. 
Retrospektívna analýza však ukazuje, že počet lokálnych recidív je nižší u pacientok, ktoré 
dostávali rádioterapiu po chirurgickom zákroku, nezávisle od toho či dosiahli alebo nedosiahli 
patologickú kompletnú remisiu neoadjuvantnou chemoterapiou (2-8). 

 Vo všeobecnosti sa pooperačná rádioterapia doporučuje všetkým pacientkam, u ktorých 
bola vykonaná prsník zachovávajúca operácia. Rádioterapia sa doporučuje aj pacientkam, 
ktoré sú po mastektómii, ak išlo o lokálne pokročilé ochorenie (štádium III. pred zahájením 
neoadjuvantnej chemoterapie) alebo boli lymfatické uzliny histologicky pozitívne po 
predoperačnej chemoterapii (9). 

Adjuvantná systémová liečba, adjuvantná chemoterapia 

 V súčasnosti neexistujú žiadne dáta, ktoré by opodstatnili podávanie ďalšej chemoterapie 
u pacientov s reziduálnym ochorením po neoadjuvantnej cytostatickej liečbe, ak táto bola 
dostatočne dlhá (tj. aspoň 6 cyklov chemoterapie). V klinických štúdiách sa nepotvrdila 
užitočnosť ďalšieho podávania cytostatickej liečby ani u pacientok, ktoré dosiahli 
neoadjuvantnou chemoterapiou kompletnú patologickú odpoveď (16-18). Nezávisle od efektu 
dosiahnutého cytostatickou liečbou, sa doporučuje pokračovať v hormonálnej liečbe 
u pacientok s hormonálne dependentným karcinómom prsníka a v liečbe trastuzumabom 
u pacientok s overexpresiou HER2. 

Zhrnutie 

• Operačný zákrok na prsníku sa vykonáva podľa rovnakých princípov ako u pacientok, 
ktoré nedostávali neoadjuvantnú systémovú liečbu. 

• Multicentrické ochorenie, extenzívne mikrokalcifikáty, rozsiahle kožné zmeny, 
inflamatórny karcinóm prsníka sa považujú za kontraindikáciu prsník zachovávajúcej 
operácie. 

• Rádioterapia u pacientok po neoadjuvantnej systémovej liečbe a chirurgickom zákroku 
sa vykonáva podľa rovnakých princípov a indikácií ako u pacientok, ktoré 
neoadjuvantnú liečbu nedostávali. Rádioterapia sa rutinne podáva všetkým pacientkam 
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s prsník zachovávajúcou operáciou. Rádioterapia po mastektómii sa indikuje na 
základe rozsahu ochorenia zisteného pred začatím neoadjuvantnej liečby a aplikuje sa 
aj u pacientkam, ktorí dosiahli kompletnú patologickú odpoveď na neoadjuvantnú 
liečbu. 

• Ďalšia cytostatická liečba po štandardnej neoadjuvantnej chemoterapii sa v súčasnosti 
nepovažuje za indikovanú ani u pacientok s reziduálnym ochorením, ani u pacientok, 
ktoré dosiahli kompletnú patologickú remisiu. 
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14 SYSTÉMOVÁ LIEČBA METASTATICKÉHO 
OCHORENIA 

 Liečba pacientky s metastatickým karcinómom prsníka patrí medzi najproblematickejšie v 
každodennej praxi klinického onkológa. Približne 5-10% pacientok je diagnostikovaných 
iniciálne v metastatickom štádiu, kým u ďalších 30% dochádza k rekurencii vo forme 
metastatickej choroby (1). Metastatický karcinóm prsníka je veľmi zriedkavo vyliečiteľný, ale 
vďaka novej systémovej liečbe sa dá podstatne predĺžiť prežívanie pacientov s týmto 
ochorením 2,3,4). Medián prežitia v súčasnosti dosahuje 2 roky s rozsahom od niekoľkých 
mesiacov až po niekoľko rokov (5). 

 Karcinóm prsníka je senzitívny na viaceré cytostatiká, hormonálne preparáty i biologické 
lieky. Dĺžka i kvalita života pacienta závisí predovšetkým na schopnosti lekára rozumne 
použiť všetky lieky, ktoré sú účinné pri tomto ochorení. Optimálna liečebná stratégia 
ovplyvňuje celkový liečebný výsledok v rovnakej alebo dokonca i vo väčšej miere ako 
ktorýkoľvek liek či liečebná kombinácia. 

 Liečebná stratégia metastatického karcinómu prsníka sa opiera o základné biologické 
vlastnosti nádoru a jeho klinické chovanie. Z biologických faktorov najväčšiu hodnotu majú: 
zvýšená expresia HER2 a pozitivita estrogénových a progesterónových receptorov. 

 Klinické chovanie nám podáva informáciu o agresivite a teda aj prognóze ochorenia. 

 Nádory, ktoré zrecidivovali skôr ako 12 mesiacov od primárnej operácie, majú 
agresívnejšie chovanie a horšiu prognózu ako nádory, ktoré zrecidivovali neskôr. U pacientok 
s metastázami v kostiach, lymfatických uzlinách alebo mäkkých tkanivách prichádza k 
progresii ochorenia pomalšie ako u pacientok s viscerálnymi metastázami. Mimoriadne 
agresívne prebieha ochorenie u pacientok s karcinomatóznou lymfangitídou, s metastatickým 
postihnutím kostnej drene, s metastázami v CNS a s rozsiahlymi metastázami v pečeni. Tieto 
pacientky sú bezprostredne ohrozené na živote a vyžadujú preto liečbu s rýchlym nástupom 
účinku, ktorá je schopná navodiť objektívnu odpoveď. 

 Pacientky s nádormi s overexpresiou HER2 vyžadujú podávania antiHER2 liečby 
(trastuzumab alebo lapatinib) spolu s chemoterapiou alebo zriedkavejšie s hormonálnou 
liečbou (viď kapitola Biologická liečba pokročilého karcinómu prsníka). 

 Hormonálna liečba je indikovaná u pacientok s nádormi s pozitívnymi hormonálnymi 
receptormi. Pacientky s pozitívnymi estrogénovymi aj progesteronovými receptormi majú 
70% pravdepodobnosť účinnosti hormonálnej liečby, pacientky s jedným pozitívnym 
receptorom majú 40% pravdepodobnosť a pacientky s negatívnymi receptormi iba 10% 
pravdepodobnosť účinnosti hormonálnej liečby (6). 

 U pacientok s hormonálne pozitívnym ohorením sa uprednostňuje podanie chemoterapie 
pred hormonálnou liečbou iba v prípade, že pacientka má agresívne ochorenie, ktoré vyžaduje 
rýchly liečebný účinok. Ide o pacientky s recidívou ochorenia do 12 mesiacov od operácie 
primárneho nádoru, alebo o pacientky s viscerálnymi metastázami. U pacientok s 
indolentejším ochorením začíname liečbu hormonálnymi preparátmi a chemoterapiu im 
podávame až po vzniku rezistencie na hormonálnu liečbu, alebo pri objavení sa metastáz vo 
viscerálnych orgánoch. 
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 Kandidátky na chemoterapiu sú pacientky s tzv. ochorením ne-senzitívnym na hormonálnu 
liečbu. Sem patria dve skupiny pacientok:  1. pacientky, ktorých ochorenie má negatívne 
estrogénove a progesterónové receptory bez overexpresie HER2 (triple negatívne ochorenie) 
alebo s overexpresiou HER2 (HER2 neu pozitívne ochorenie), 2. pacientky s ochorením 
rezistentným na hormonálnu liečbu (viď kapitola Hormonálna liečba ). 

 Biologické vlastnosti nádoru sa môžu meniť v priebehu ochorenia. Rozdielny nález 
estrogénových receptorov, progesterónových receptorov a expresie HER2 medzi primárnym 
nádorom a metastázami sa vyskytuje približne u 13%, 28% a 5% pacientok. 

 Diskrepancia medzi biologickými vlastnosťami primárneho nádoru a vzdialených 
metastáz, nie je síce veľmi veľká, ale ani zanedbateľná. Navodzuje otázku , či pri vzniku 
metastáz rebioptizovať všetky nádory resp. ktoré nádory rebioptizovať pri vzniku metastáz. 
Rebioptizácia u všetkých pacientok sa nedoporučuje, pretože k zmene liečby prichádza u 
každej 6-7 pacientky, u ktorej sa rebioptizácia vykonala. Nie je pri tom jasné, či zmena liečby 
ovplyvní prognózu týchto pacientok. V každom prípade, treba vyšetriť biologické faktory, ak 
biopsia alebo metastazektomia bola vykonaná z inej indikácie ako napr. prevencia fraktúry 
alebo prevencia inej komplikácie, prípadne diferenciálna diagnostika medzi recidívou 
ochorenia a iným ochorením (7). 

Hormonálna liečba 

 Účinnosť hormonálnej liečby nastupuje pomalšie ako účinnosť chemoterapie. Efekt 
hormonálnej liečby sa dostavuje až po 6-8 týždňoch liečby. V prvých troch týždňoch 
hormonálnej liečby sa môže dostaviť tzv. flare efekt, čo je zhoršenie ťažkostí spôsobených 
metastázami. Objavenie sa flare efektu je signálom, že hormonálna liečba bude u pacientky 
úspešná. Efekt hormonálneho preparátu trvá u väčšiny pacientov niekoľko mesiacov až rokov, 
ale vždy nakoniec vznikne rezistencia na tento preparát . V prípade, že pacientka dosiahla 
odpoveď na jednom hormonálnom preparáte, je indikované pokračovať v hormonálne liečbe 
iným preparátom aj po relapse ochorenia. Takýmto spôsobom je možné využiť viacero 
hormonálnych preparátov u jednej pacientky, až kým u nej nevznikne rezistencia na 
hormonálnu liečbu. Pacientku považujeme za rezistentnú na hormonálnu liečbu v prípade, že 
pri použití hormonálneho preparátu nepríde k žiadnej odpovedi, t.j. ani po 8 týždňoch liečby 
sa nedostaví žiadna odpoveď. Pacientka rezistentná na hormonálnu liečbu je kandidátkou na 
ďalšiu liečbu chemoterapiou. 

Indikácie hormonálnej liečby 

 Hormonálna liečba je indikovaná u všetkých pacientok s hormonálne dependentným 
nádorom. Za hormonálne dependentný nádorom sa považuje nádor, kotný ma aspoň 10% 
buniek s pozitívnymi estrogénovými alebo progetsterónovými receptormi. Medzi výskytom 
primárneho nádoru a vznikom metastáz vyžadujúcich systémovú liečbu môže prísť k zmene 
hormonálnych receptorov. V prípade, že máme k dispozícii čerstvé vyšetrenie hormonálnych 
receptorov, pri indikácii hormonálnej liečby sa riadime podľa ich stavu. V prípade, že 
nemáme k dispozícii čerstvé vyšetrenie hormonálnych receptorov (prípadne nemáme 
informáciu o stave hormonálnych receptorov primárneho nádoru) a metastázy vzniknú po 
uplynutí dlhšieho času od operácie primárneho nádoru, riadime sa klinickým nálezom. Ak 
metastázy vznikli po dlhšom časovom odstupe (minimálne 1-2 roky) a metastázy sú prítomné 
iba v mäkkých tkanivách, lymfatických uzlinách alebo kostiach môžeme začať hormonálnu 
liečbu. Ak sa nedostaví efekt liečby do 2 mesiacoch, ukončíme hormonálnu liečbu 
a pokračujeme v ďalšej liečbe chemoterapiou. 
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Výber hormonálnej liečby 

 V liečbe hormonálne dependentného karcinómu prsníka sa uplatňujú 4 skupiny liekov: 

• SERM - selektívne modulátory estrogenových receptorov ( tamoxifen) 
• „Down“ regulátory estroegénových receptorov alebo tzv. čisté antiestrogény 

(fulvestrant) 
• Estrogén- deprivačná liečba (inhibítory aromatázy, kastrácia, LH-RH analógy) 
• Pohlavné steroidné hormóny (vyššie dávky estrogénov, androgény a progesterón) 

 Tamoxifen patrí medzi kľúčové lieky pre karcinóm prsníka. Je indikovaný v prvej línii 
liečby metastatického karcinómu prsníka u predmenopauzálnych žien a v druhej línii 
u postmenopauzálnych žien. V prvej línii metastatického ochorenia u postmenopauzálnych 
žien sa používa, ak prišlo u nich k včasnej recidíve po adjuvantnej liečbe inhibítormi 
aromatáz. 

 Štandardná dávka je 20 mg denne. Vyššie dávky nie sú efektívnejšie ale sú toxickejšie. 
Odpoveď na liečbu trvá približne 6-12 mesiacov, ale nezriedka je podstatne dlhšia, aj 
niekoľko rokov. 

 Tamoxifen je parciálny agonista a parciálny antagonista estrogénu. Jeho 
antagonistický/agonistický efekt závisí na type orgánu. Ako antagonista pôsobí na prsnú 
žľazu a kosti (prevencia demineralizácie). Jeho agonistický efekt sa prejavuje vyšším 
výskytom tromboembolických príhod, katarakty, karcinómu tela maternice, návaly a pruritom 
vagíny. Súčasťou štandardnej starostlivosti o pacientky liečené tamoxifenom sú pravidelné 
gynekologické prehliadky raz za pol roka. 

 Inhibítory aromatáz (IA ) blokujú v nadobličkách a v ďalších tkanivách konverziu 
androgénu na estrogén. V minulosti sa v liečbe karcinómu prsníka uplatňovali viaceré 
generácie IA. Rozdiel medzi prvými dvoma generáciami IA a treťou generáciou je 
v schopnosti blokovať syntézu estrogénov bez toho, aby bola ovplyvnená syntéza iných 
kortikoidov (kortizol, aldosteron). Steroidné IA (exemestan) a nesteroidné IA (letrozol 
a anastrozol) sa líšia v spôsobe interakcie s aromatázami (ireverzibilná a reverzibilná 
inhibícia). 

 IA v dôsledku spätnej väzby zvyšujú hladinu gonadotropínov a tie stimulujú funkciu 
ovárii. IA sa preto nemôžu podávať v monoterapii predmenopauzálny ženám. Podávanie IA 
s LH-RH u predmenoapuzálnych žien sa považuje za experimentálnu liečbu. 

 V súčasnosti sa používajú tri preparáty IA tretej generácie: anastrozol, letrozol a exemstan. 
Všetky ukázali v priamych randomizovaných štúdiách lepšie prežívanie ako tamoxifen v prvej 
línii metastatickej choroby. Taktiež dosiahli lepšie prežívanie v porovnaní s progesteronom 
v druhej línii po predliečení tamoxifenom. IA sú štandardnou prvou línou hormonálnej liečby 
metastatického karcinómu prsníka postmenapauzálnych žien (8). 

 Efektivita, toxicita i tolerabilita všetkých troch preparátov je približne rovnaká. Medzi 
steroidnými a nesteroidnými IA nie je kompletná skrížená rezistencia, ak sa nesteroidné IA 
použijú ako prvé. Preto sa spravidla začína liečba letrozolom alebo anastrozolom a exemestan 
sa podáva v ďalšej línii hormonálnej liečby. 

 Fulvestrant je čistý antagonista estrogénu. Na rozdiel od väčšiny hormonálnych 
preparátov sa aplikuje intra muskulárne jedenkrát mesačne. Môže sa podávať v dvojakom 
dávkovaní: 250mg raz mesačne alebo 500 mg raz mesačne. Optimálna koncentrácia 
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fulvestrantu sa dosiahne pri nižšom dávkovaní za 3 mesiace. Dosiahnutie optimálnej 
koncentrácie sa do dosiahnuť rýchlejšie (do jedného mesiaca), ak liečbu začne dávkou 500mg 
a v deň 14 a 28 pokračujeme dávkou 250 mg. Fulvestrant sa doposiaľ skúšal iba 
u postmenopauzálnych žien a preto aj jeho indikácia je iba pre psotmenopazálne ženy, ale nie 
je žiaden teoretický dôvod , prečo by nemohol fungovať aj u predmenopauzálnych žien. 

 Fulvestrant 250mg mesačne sa porovnával s tamoxifenom v priamej randomizovanej štúdií 
v prvej línii hormonálnej liečby (9). V tomto porovnaní sa fulvestrant neukázal byť lepši ako 
tamoxifen. Počet dosiahnutých odpovedí bol pre obidva lieky rovnaký, ale celkové prežívanie 
bolo pri liečbe fulvestrantom kratšie (5,9 verzus 7,8 mesiaca). Na základe výsledkov tejto 
štúdie sa použitie fulvestrantu posunulo do neskorších línii hormonálnej liečby. 

 V druhej línii sa porovnávala jeho účinnosť u pacientov rezistentných na tamoxifen. 
V priamych randomizovaných štúdiách sa fulvestrant ukázal byť rovnako efektívny ako 
anastrozol (10). Na základe výsledkov týchto štúdií je fulvestrant v dávkovaní 250mg raz 
mesačne liekom voľby rovnako ako IA u pacientov predliečených tamoxifenom. 

 Fulvestrant v dávke 500mg raz mesačne je efektívnejší ako nižšie dávkovaný u pacientov 
v druhej línii hormonálnej liečby. Vyššie dávkovaný fulvestrant sa testoval aj v prvej línii, 
kde sa ukázal byť minimálne rovnako efektívny ako anstrozol (11). 

Ovarialná ablácia /supresia 

 Ovariálna ablácia je najstaršia systémová liečba malígnych ochorení. Pozorovanie sira 
Beatsona uskutočnené pred viac ako 100 rokmi, že chirurgická kastrácia viedla k regresii 
karcinómu prsníka, spustilo výskum, ktorý v dnešnej dobe prináša plody vo forme modernej 
protinádorovej chemoterapie a biologickej liečby. V historických štúdiách sa kastráciou 
dosiahla odpoveď asi u 30 neselektovaných pacientok. V súčasnosti farmakologická kastrácia 
podávaním LH-RH analogov vytlačila z klinického používania chirurgickú kastráciu 
i radiačnú kastráciu. Hlavnou výhodou farmakologickej kastrácie je menšia toxicita. LH-RH 
analógy, po prechodnej stimulácii, zablokujú sekréciu FSH a LH z hypofýzy a následne aj 
estrogénov z ovaria. Krátkodobé zvýšenie sekrécie FSH a LH ( a tým následne aj estrogénov) 
sa prejaví tzv. flare efektom, ktorý ustúpi približne 2-3 týždne po začatí liečby LH-RH 
analógmi. Flare efekt spolu s príznakmi arteficiálnej menopauzy sú najčastejšie vedľajšie 
účinky LH-RH analógov. 

 V klinických štúdiách sa potvrdila rovnaká efektivita LH-RH analógov s chirurgickou 
kastráciou . Priame porovnanie LH-RH analógov s tamoxifenom sa nikdy neurobilo, ale 
z nepriamych porovnaní sa dá usúdiť, že ich efektivita bude podobná (12). V priamej 
randomizovanej štúdii sa potvrdilo, že kombinácia LH-RH analógov a tamoxifenu je 
účinnejšia ako samotné podanie LH-RH analógov alebo samotné podanie tamoxifenu (13). 
Počet odpovedí pri kombinovanej liečbe bol 48%, pričom pri liečbe samotnými preparátmi sa 
bol 34 rep. 28%. Celkové prežívanie bolo predlžené pri kombinovanej liečbe na 3,7 roka, 
pričom pri liečbe samotnými preparátmi bolo 2,5 a 2,9 roka. Lepšiu účinnosť kombinácie 
potvrdila aj metaanalýza viacerých menších štúdií (14). 

 Lepšie výsledky hormonálnej kombinácie LH-RH analógov a tamoxifenu navodili otázku 
kombinácie LH-RH analógov a inhibítorov aromatáz u predmenopauzálnych žien. 
V klinických štúdiách sa ukazuje, že táto kombinácia by mohla byť efektívnejšia ako samotné 
LH-RH analógy i samotný tamoxifen. Tieto výsledky však vyžadujú dlhodobejšie sledovanie 
a potvrdenie vo väčších štúdiách. 
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Pohlavné steroidné hormóny 

 Pohlavné hormóny (progesterón, estrogén, androgén) boli v posledných rokov zatlačené 
v liečbe karcinómom prsníka do úzadia novšími hormonálnymi preparátmi (SERM, IA, LH-
RH analógy a pod.) Tieto lieky sú účinné pri karcinóme prsníka a stále sú použiteľné v tretej 
resp. ďalších líniách hormonálnej liečby karcinómu prsníka. Vhodné sú predovšetkým 
u pacientok, ktoré majú iba nízko objemovú chorobu v kostiach alebo v mäkkých tkanivách, 
sú asymptomatické a dobre odpovedali na tamoxifen a IE. Ich hlavnou nevýhodou je 
závažnejšia toxicita v porovnaní s novšími hormonálnymi preparátmi. 

 Mechanizmus účinku progesteronových preparátov pri karcinóme prsníka nie je presne 
známy. V druhej línii u pacientok rezistentných na tamoxifen dosahujú odpoveď okolo 25 - 
43% a medián prežívania do progresie je 10 - 15 mesiacov. Najzávažnejšou toxicitou je 
tromboembolická choroba. 

 Estrogény opakovane potvrdili svoju efektivitu u pacientov predliečených viacerými 
líniami hormonálnej liečby. Obvykle sa používala dávka 30 mg denne, ktorá však bola značne 
toxická. Ukazuje sa, že rovnako efektívnou a menej toxickou by mohla byť dávka 6 mg denne 
(3 x 2 mg denne). Aplikácia estrogénov je spojená s tromboembolickou chorobou, kardiálnym 
zlyhaním, retenciou tekutín, vaginálnym krvácaním, gastrointestinálnym diskomfortom 
a iónovou disbalanciou. 

 Androgény majú nižšiu efektivitu ako estrogény , odpoveď sa dosahuje asi iba u 10-20% 
predliečených pacientov. Najzávažnejšou toxicitou je virilizácia, edémy a hyperbilirubinémia. 

 Účinnosť hormonálnej liečby u pacientov s HER2 pozitívnou chorobou a možnosti 
kombinácie hormonálnej liečby s antiHER2 liečbou s podrobnejšie rozvedené v kapitole 
o biologickej liečbe. 

Zhrnutie 

• Prvá línia hormonálnej liečby pre postmenoapuzálne ženy sú nesteroidné inhibítory 
aromatáz (anastrozol alebo letrozol). V tejto indikácii je liekom voľby tiež exemestan. 
Pre pacientky, ktoré zrelapsovali v prvých 12 mesiacov adjuvantnej liečby inhibítormi 
aromatázy je indikované podanie tamoxifenu. 

• Druhá línia hormonálnej liečby u postmenopauzálnych žien (po rezistencii na IA) je 
tamoxifen alebo exemestan . Oba preparáty sú približne rovnocenné. Exemestan sa 
môže použiť iba v prípade, že v prvej línii sa použili nesteroidné IA. 

• Fulvestrant je indikovaný v ďalších líniách hormonálnej liečby u pacientok 
rezistentných na tamoxifen. 

• Prvou líniou hormonálnej liečby pre predmenopauzálne ženy je kombinácia tamoxifen 
a LH-RH analógov. Pre pacientky, ktoré zrelapsovali v prvých 12 mesiacov adjuvantnej 
liečby tamoxifenu je indikované podanie LH-RH analógov prípadne ich kombinácia 
s IA. 

• Druhá línia hormonálnej liečby po rezistencii na kombináciu LH-RH analógov 
a tamoxifenu nie je známa. V väčšiny pacientok sa v ďalšej liečbe pokračuje 
chemoterapiou. 
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Chemoterapia 

 Systémová chemoterapia je indikovaná u pacientok s metastatickou chorobou, ktoré nie sú 
vhodné na hormonálnu liečbu. Pacientky indikované na chemoterapiu môžeme rozdeliť do 
troch skupín. 

 V prvej skupine sú pacientky, ktoré majú veľmi agresívne ochorenie, čo sa prejavuje 
včasnou recidívou ochorenia (do jedného roka od operácie primárneho nádoru). Tieto 
pacientky začneme liečiť chemoterapiou bez ohľadu na to, či ich ochorenie malo alebo 
nemalo pozitívne hormonálne receptory. 

 V druhej skupine sú pacientky, ktorých ochorenie zrecidivovalo neskôr ako za rok od 
operácie primárneho nádoru, ale k recidíve prišlo v orgánoch. Tieto pacientky sú indikované 
na chemoterapiu, ale v individuálnych prípadoch môžeme zvážiť hormonálnu liečbu. 
Hormonálnu liečbu môžeme zvažovať iba vtedy, ak pacientky nie sú bezprostredne ohrozené 
zlyhaním orgánov postihnutých metastázami. Poväčšine ide o neskoré recidívy (po viac ako 
2-3 rokoch) a metastázy nebývajú mnohopočetné. Pri rozhodovaní, medzi chemoterapiou 
a hormonálnou liečbou u tejto skupiny pacientok, môže napomôcť informácia o pozitivite 
hormonálnych receptorov v tkanive odobratom z metastázy. Ako je už spomenuté vyššie, 
biopsia metastáz iba z dôvodu overenia hormonálneho statusu nie je indikovaná. Ak bola 
biopsia vykonaná z inej príčiny (najčastejšie diferenciálna diagnostika medzi metastázou 
alebo iným ochorením), vyšetrenie hormonálnych receptorov (aj HER2) je potrebné vykonať. 
V prípade negatívnych hormonálnych receptorov indikujeme vždy chemoterapiu. 

 V tretej skupine sú pacientky s ochorením rezistentným na hormonálnu liečbu (viď vyššie). 

Faktory spojené s výberom chemoterapie 

 Výber chemoterapie musí byť individualizovaný. Pred začatím chemoterapie sa musíme 
rozhodnúť, či podáme pacientke liečbu jedným cytostatikom (monoterapiu) alebo budeme 
pacientku liečiť kombináciu viacerých cytostatík (kombinovaná chemoterapia). Ak sa 
rozhodneme pre monoterapiu, zvažujeme perorálnu liečbu oproti parenterálnej aplikácii 
cytostatiká. Počas liečby sa musíme rozhodnúť o dĺžke podávania chemoterapie. 

 V tomto rozhodovacom procese sa opierame o viaceré faktory, ktoré by sme mohli rozdeliť 
do 3 skupín: 

• charakter ochorenia, 
• stav pacienta, 
• informácie o doterajšom priebehu liečby. 

 Faktory poskytujúce informáciu o charaktere ochorenia sú agresivita a rozsah 
ochorenia, ktoré posudzujeme podľa typu metastáz (viscerálne metastázy, mozgové 
metastázy, kostné metastázy alebo metastázy v mäkkých tkanivách), rýchlosti vzniku a 
progresie metastáz. Posudzujeme, aké subjektívne ťažkosti ochorenie spôsobuje pacientovi a 
prítomnosť resp. bezprostredne hroziace poškodenie funkcie jednotlivých orgánov. Na 
základe týchto faktorov sa rozhodujeme nakoľko agresívny typ chemoterapie bezprostredne 
použijeme (monoterapia, kombinovaná cytostatická liečba). Pacientky s agresívnou alebo 
symptomatickou chorobou budú mať väčší benefit z podania kombinovanej chemoterapie 
oproti monoterapii, vzhľadom na vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia liečebnej odpovede. U 
pacientok s menej agresívnym ochorením bude vhodné uprednostniť menej toxickú 
chemoterapiu a použiť monoterapiu (15). 
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 Mimoriadne dôležitou informáciou je HER 2 stav ochorenia. V liečbe pacientok 
s overexpresiou HER2 zohráva anti-HER 2 liečba kľúčovú úlohu a musíme preto 
chemoterapiu prispôsobiť tak, aby ju bolo možné podávať (16,17,18). 

 Faktory viazané na pacienta sú komorbidita, celkový výkonnostný stav pacienta 
a pacientova preferencia liečby. Informácie tohto typu využívame pri výbere jednotlivých 
cytostatík alebo pri spôsobe ich aplikácie s cieľom minimalizovať toxicitu podávanej liečby. 
Treba mať na pamäti, že metastatický karcinóm prsníka je nevyliečiteľné ochorenie a 
pacientka je odkázaná na dlhodobé užívanie chemoterapie, preto je nevyhnutné neustále 
prehodnocovať prínos i toxicitu podávanej chemoterapie individuálne u každej pacientky. 

 Informácie o doterajšom priebehu liečby. Dôležitú úlohu pri výbere chemoterapie 
zohráva odpoveď na predchádzajúcu liečbu. Vzhľadom na chronický priebeh ochorenia sa u 
väčšiny pacientok stretneme s problémom, či je možné opakovane použiť tie isté cytostatiká. 
Všeobecne sa považuje 12-mesačný interval medzi ukončením liečby (adjuvantnej liečby 
alebo liečby metastáz) a relapsom resp. progresiou ochorenia za ukazovateľ pretrvávania 
senzitivity na podávanú chemoterapiu. Ochorenie ktoré recidivuje skôr ako za 12 mesiacov 
považujeme za rezistentné na podávaný liek. V prípade, ak k recidíve resp. relapsu príde 
neskôr ako 12 mesiacov, je možné opakovane použiť tú istú liečbu; ochorenie bude na ňu 
pravdepodobne citlivé, i keď účinnosť pri opakovanom podávaní býva nižšia než pri prvom 
podaní (19,20). 

 U pacientov s predchádzajúcou odpoveďou na taxánovú liečbu, je opätovné podanie 
druhého taxánu jednou z možných volieb, aj vzhľadom na neúplnú skríženú rezistenciu medzi 
paklitaxelom a docetaxelom. Tak isto sa môže uplatniť opätovné podanie antracyklínu, avšak 
tu môže byť problémom kardiotoxicita, ktorá je závislá na celkovej kumulatívnej dávke 
antracyklínov podaných pacientovi (21,22). 

Kombinovaná cytostatická liečba verzus monoterapia 

 Kombinovaná cytostatická liečba v porovnaní s monoterapiou dosahuje viac klinických 
odpovedí a dlhší čas do progresie, ale neovplyvňuje celkové prežívanie pacientov. 
Kombinovaná cytostatická liečba je spojená s vyššou toxicitou. Podávame ju preto u hlavne u 
pacientov, ktorí potrebujú dosiahnuť rýchlu a dostatočne veľkú odpoveď na zmiernenie 
subjektívnych ťažkostí, alebo pacientom, ktorým hrozí orgánové zlyhanie v dôsledku 
metastáz. 

Spôsob podania chemoterapie 

 V súčasnosti chýba dôkaz, že by rozdielna sekvencia použitia cytostatík zohrala význam 
pri dĺžke prežívania pacientov, a preto sa čoraz častejšie predraďuje perorálne podávanie 
kapecitabínu alebo vinorelbínu pred taxány a antracyklíny, hlavne u pacientov s menej 
agresívnym priebehom ochorenia. Dôvodom je vyššia kvalita života spojená s perorálnou 
liečbou. 

Dĺžka liečby 

 Optimálna dĺžka chemoterapie u metastatického karcinómu prsníka je predmetom debát. 
Najčastejšie diskutované možnosti sú: 

• podať iba limitovaný počet kúr (4-6 kúr) a potom liečbu ukončiť a obnoviť ju zase až 
pri progresii ochorenia, 
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• chemoterapiu podávať do dosiahnutia maximálnej odpovede, potom ju prerušiť a 
pokračovať v nej až pri progresii ochorenia, 

• pri dobrej tolerancii zo strany pacienta pokračovať v podávaní chemoterapie aj po 
dosiahnutí maximálnej odpovede až do progresie ochorenia. 

 V klinických štúdiách bolo prolongované podávanie chemoterapie spojené so zlepšením 
prežívania bez progresie, ale bez vplyvu na celkové prežívanie. Podanie väčšieho počtu 
cyklov chemoterapie je zvyčajne spojené so zvýšením toxicity a so zníženou kvalitou života. 

 Výsledky 11 štúdií, ktoré sa venovali problematike dĺžky prvolíniovej chemoterapie, 
zhrnula metaanalýza. V týchto štúdiách bolo 2300 pacientok náhodne zadelených do skupín 
s dlhšou alebo kratšou dĺžkou podania chemoterapie. Klinické štúdie boli značne heterogénne, 
ale väčšina porovnávala limitovaný počet cyklov chemoterapie, oproti podaniu chemoterapie 
do progresie ochorenia. Dlhšie podanie chemoterapie bolo asociované so štatisticky 
signifikantnou 36% redukciou rizika progresie a štatisticky signifikantnou 9% redukciou 
rizika smrti (24). Tieto dáta síce podporujú dlhšie trvanie prvolíniovej chemoterapie, avšak 
takáto liečba nie je vhodná pre každú pacientku. Prolongované podávanie chemoterapie je 
vhodné iba u pacientok, ktoré znášajú liečbu veľmi dobre a liečba nie je spojená so závažnou 
toxicitou. V prípade toxicity alebo horšej tolerancie je výhodnejšie liečbu ukončiť pri 
dosiahnuté maximálnej odpovede. U pacientok, ktoré majú hormonálne dependentný 
ochorenie, je možné po dosiahnutí maximálnej odpovede alebo po podaní obmedzeného počtu 
cyklov chemoterapie ukončiť cytostatickú liečbu a pokračovať v liečbe hormonálnym 
preparátom. Rovnako aj u pacientok s HER2 pozitívnym ochorením je možné po dosiahnutí 
maximálnej odpovede ukončiť chemoterapiu a pokračovať v liečbe samotným 
trastuzumabom. V prípade progresie ochorenia sa podávanie chemoterapie môže obnoviť. 

Monoterapia 

 Viacero cytostatík preukazuje aktivitu v liečbe metastatického karcinómu prsníka. 
Objektívna odpoveď na monoterapiu sa pohybuje medzi 20 až 50% a trvá približne 2-6 
mesiacov v závislosti od toho, či je liek podaný v 1-línii alebo u predliečených pacientov 
hlavne taxánmi a antracyklínmi. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aktívne cytostatiká. 
Najúčinnejšie cytostatiká sú antracyklíny a taxány. 
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 Tab. 4  Cytostatiká účinné pri karcinóme prsníka 

Antracyklíny 
Doxorubicin 

Epirubicin 

Pegylovaný liposomálny doxorubicin 

Mitoxantron 

  

Taxány 
Paclitaxel 

Docetaxel 

Paclitaxel viazaný na albumín 

  

Antimetabolity 
Kapecitabín 

Gemcitabin 

Metotrexat 

Pemetrexed 

  

Iné tubuly-inhibujúce látky 
Eribulin 

Ixabepilon 

Vinorelbin 

  

Iné 
Etoposid p.o. 

Cyklofosfamid 

Cisplatina 

Irinotecan 

Trastuzumab 

Lapatinib 
 

 Antracyklíny dosahujú objektívnu odpoveď v monoterapii u 35-50% pacientok, ktoré 
nedostávali antracyklín alebo boli antracyklínom predliečené pred viac ako 12 mesiacmi v 
rámci adjuvantnej liečby. Odpoveď je nižšia u žien, u ktorých bol interval medzi podávaním 
antracyklínov v adjuvantnej liečbe a následným podaním antracyklínov kratší ako 12 
mesiacov, alebo u pacientok, u ktorých sú antracyklíny podané v 2-línii. Mitoxantron je 
o niečo menej efektívny ako doxorubicin alebo epirubicin, na druhej strane je spojený 
s menšou nauzeou, vracaním, myelosupresiou a menej častou alopéciou. Dávkovanie 
doxorubicínu je 60-75mg/m2 každé 3 týždne, alebo 20mg/m2 týždenne. Dávkovanie 
epirubicínu je 75-100mg/m2 každé 3 týždne resp. 20-30mg/m2 týždenne. Antracyklíny 
možno podávať až do dosiahnutia celkovej kumulatívnej dávky, ktorá sa považuje za 
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bezpečnú z hľadiska kardiotoxicity. Riziko kardiotoxicity výrazne stúpa po dosiahnutí tzv. 
bezpečnej kumulatívnej dávky (pre doxorubicín je to 450-550mg/m2 a pre epirubicín je to 
800-1000mg/m2), ale kardiálne poškodenie sa môže vyskytnúť aj pri nižších dávkach 
antracyklínov. Pri zvažovaní rizika kardiotoxicity treba preto vziať do úvahy aj iné faktory 
ako kumulatívnu dávku (predchádzajúca iradiácia v oblasti hrudníka, predchádzajúca 
chemoterapia alebo predchádzajúce podávanie biologických látok, predovšetkým podanie 
trastuzumabu a bevacizumabu, ako i všeobecné kardiovaskulárne rizikové faktory ako 
napríklad vek, obezita, fyzická inaktivita, hypertenzia, fajčenie, diabetes alebo 
hyperlipidémia). Riziko vzniku kardiotoxicity sa dá znížiť podávaním menších dávok v 
kratšom intervale (napr. podanie doxorubicínu v dávke 20mg/m2 týždenne) alebo podaním v 
prolongovanej infúzii (niekoľko hodinová infúzia až trojdňová infúzia), ďalej použitím 
lipozomálnej formy doxorubicínu alebo podaním kardioprotektívneho preparátu dextrazonu. 
Epirubicin a mitoxantron sú menej kardiotoxické ako doxorubicin pri rovnakých dávkach, ale 
tým, že sú menej účinné ako doxorubicin, je výhoda nižšej kardiotoxicity oslabená potrebou 
vyšších dávok. 

 Lipozomálny a pegylovaný lipozomálny doxorubicin vykazujú porovnateľnú efektivitu 
v porovnaní s konvenčným doxorubicinom, majú však nižšiu toxicitu. Pri ich podávaní sa 
vyskytuje menej často kardiotoxicita, ale aj nauzea a vracanie i neutropénia. Na druhej strane 
častejšie sa vyskytuje plantárna erytrodyzestézia (48% verzus 2%), ako i stomatitída 
a mukozitída. 

 Taxány uplatňujúce sa v liečbe metastatického karcinómu prsníka sú hlavne paklitaxel a 
docetaxel a v poslednej dobe v menšej miere aj paklitaxel viazaný na albumín (nab-
paklitaxel). Aktivita taxánov nie je ovplyvnená predchádzajúcou liečbou antracyklínmi. Sú 
rovnako efektívne u pacientok, ktoré neboli predliečené antracyklínmi, ako aj u pacientok s 
ochorením rezistentným na antracyklín. Paklitaxel i docetaxel je možné podávať v 
trojtýždňovom intervale (paklitaxel v dávke 175 mg/m2 a docetaxel v dávke 75-100mg/m2) 
alebo v týždňovom intervale (paklitaxel v dávke 80 - 100mg/m2 a docetaxel v dávke 30-40 
mg/m2). Efektivita týždňovej aplikácie paklitaxelu sa ukázala byť vyššia ako efektivita 
trojtýždňového podávania. Pri týždňovom podávaní paklitaxelu bola vyššia neurotoxicita. 
Docetaxel pri metastatickom ochorení bol rovnako efektívny pri oboch spôsoboch aplikácie 
na rozdiel od adjuvantného použitia, kedy docetaxel aplikovaný raz za 3 týždne bol účinnejší 
ako docetaxel podávaný týždenne. Kožná toxicita docetaxelu bola nižšia pri trojtýždennej 
aplikácii docetaxelu. 

 Nie je presne známe, ktorý z dvoch najčastejšie používaných taxánov, je účinnejší. V 
priamej porovnávacej štúdii u pacientok s antracyklín - rezistentným ochorením bol o niečo 
účinnejší docetaxel, ale zároveň mal aj vyššiu toxicitu. V tejto štúdii sa však porovnávalo 3-
týždňové podávanie oboch preparátov (29). Porovnanie týždňovej aplikácie paklitaxelu s 
trojtýždňovým podávaním docetxelu sa nikdy neuskutočnilo. 

 Medzi obidvoma taxánmi existuje iba čiastočne skrížená rezistencia a preto je možné 
použitie jedného preparátu po zlyhaní liečby druhým preparátom. Pravdepodobnosť účinnosti 
však je nižšia. Doporučuje sa preto používať druhý taxán hlavne u pacientok, u ktorých bol 
prvý taxán použitý v adjuvantnej liečbe a k recidíve prišlo po viac ako 12 mesiacoch, alebo u 
pacientok, ktoré mali klinickú odpoveď na podanie predchádzajúceho taxánu. 

 Hlavnou výhodou nab-paklitxelu je, že neobsahuje cremophor (pomocná látka pre 
stabilizáciu paklitaxelu, ktorá sa podieľa na toxicite), čím sa dosahuje vyššia panetrácia do 
bunky a tým i vyššia efektivita. Tak týždňový ako aj 3-týždňový nab-paklitaxel je spojený 
s objektívnou odpoveďou 20-60% u metastatického karcinómu prsníka, a to aj u taxán-
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refrakterných pacientok. V porovnaní s 3-týždňovým paklitaxelom a docetaxelom, nab-
paklitaxel dosiahol zlepšený počet objektívnych odpovedí ako i prežívanie bez progresie. Aj 
keď neuropatia bola celkovo podobná, nab-paklitaxel nebol spojený s alergickými reakciami 
a incidencia neutropénie bola nižšia (30,31). 

Porovnanie taxánov oproti antracyklínom 

 Efektivita prvolíniovej monoterapie taxánom oproti antracyklínom sa porovnávala 
v randomizovaných štúdiách, ktoré však priniesli konfliktné výsledky. Individuálne 
pacientske dáta viacerých štúdií boli zahrnuté do metaanalýzy, v ktorej sa nezistil rozdiel 
v prežívaní medzi taxánmi a antracyklínmi. Pozoroval sa mierny benefit antracyklínov oproti 
taxánom v dosiahnutí objektívnej odpovedi (38% verzus 33%) ako i v prežívaní bez progresie 
(5,1 verzus 7,2 mesiaca). Štúdie zahrnuté do metaanalýzy boli veľmi heterogénne, použité 
taxány boli rozdielne, v niektorých bola možnosť cross-overu medzi taxánmi a antracyklínmi 
a rozdiely boli aj použitej hormonálnej liečbe (32). Heterogenita štúdií zaradených do 
metaanalýzy tiež prispela k nejednoznačnosti v dosiahnutých výsledkoch. Dôležitým 
momentom bolo, že do metaanalýzy neboli zahrnuté štúdie s týždňovou aplikáciou 
paklitaxelu, ktorá by mohla byť efektívnejšia ako trojtýždňová aplikácia. Otázka superiority 
monoterapie antracyklínom alebo taxánom v 1.línii liečby metastatického karcinómu prsníka 
zostáva preto otvorená. Odpoveď na túto otázku má však v súčasnosti už iba akademický 
charakter. Obidve skupiny cytostatík sú vysoko efektívne a pri rozhodovaní o ich použití v 
klinickej praxi zohráva dôležitejšiu úlohu predchádzajúca liečba a jej efekt, pričom sa zvažuje 
aj toxický profil jednotlivých preparátov. Monoterapia antracyklínom by mohla byť zvolená 
ako prvolíniová liečba u tých pacientok, ktoré ešte antracyklín nedostávali (antracyklín naivné 
pacientky), alebo u ktorých došlo k rozvoju metastatického ochorenia viac ako 12 mesiacov 
po ukončení adjuvantnej chemoterapie na báze antracyklínov (antracyklín-free interval dlhší 
ako 12 mesiacov). Na druhej strane monoterapia taxánmi by mohla byť preferovaným 
prístupom u pacientok, u ktorých bol atracyklín-free interval kratší ako 12 mesiacov. 

 Ďalšie cytostatiká, ktoré sa často a úspešne používajú v liečbe metastatického karcinómu 
prsníka sú: kapecitabín, vinorelbín, gemcitabín, perorálny vepezid a epotilony. 

 Kapecitabín sa používa v dávkovaní 1250mg/m2 2x denne po dobu 14 dní, nasledovaný 
7-dňovou prestávkou. Jeho podanie je spojené s objektívnou odpoveďou 30% u pacientov 
v prvej línii ako i u taxán predliečených pacientov. Nižšia dávka kapecitabínu 1000mg/m2 2x 
denne má lepší terapeutický index pri porovnateľnej efektivite. 

 Vinorelbin  v dávkovaní 30mg/m2 deň 1 a deň 8 každé 3 týždne je spojený s malou 
nauzeou a vracaním, ako i malou stratou vlasov a je aktívny v monoterapii s objektívnymi 
odpoveďami medzi 25-40% a to i u ťažko predliečených pacientok. Je zvlášť vhodnou voľbou 
pre staršie ženy kde sa obávame toxicity. V ostatnej dobe sa čoraz častejšie používa p.o. 
podávanie vinorelbínu, ktoré pacienti veľmi dobre tolerujú a jeho efektivita je porovnateľná s 
intravenóznou aplikáciou. 

 Gemcitabin je zvyčajne podávaný 1000mg/m2 deň 1 a deň 8 každých 21 dní. Pri 
porovnaní s epirubicinom v prvej línii je však spojený so signifikantne kratším časom do 
progresie ako aj kratším prežívaním. Limitujúcou toxicitou je trombocytopénia, ktorá sa 
častejšie vyskytuje u ťažko predliečených pacientok. 

 Etopozid – kontinuálne podanie perorálneho Etopozidu 50mg/m2 denne po dobu 3 
týždňov každých 28 dní je spojený s objektívnou odpoveďou 30% u predliečených pacientov, 
avšak je spojený s významnou hematologickou a gastrointestinálnou toxicitou. 
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 Ixabepilon (epotilon)- ide o skupinu non-taxánových antimikrotubulárnych látok, ktoré sú 
aktívne u taxán rezistentných pacientok. Monoterapia ixabepilonom bola spojená 
s objektívnou odpoveďou 19%, s mediánom trvania odpovede a celkovým prežívaním 5,7 
resp. 8,6 mesiaca. Periférna neuropatia stupňa 3-4 bola pozorovaná u 14% pacientov. 
Ixabepilon je v USA v monoterapii schválený pre pacientky s nádormi rezistentnými na 
antracyklíny, taxány a kapecitabín alebo v kombinácii s kapecitabínom. Európska agentúra 
v roku 2008 zamietla schválenie ixabepilonu v Európe vzhľadom na malý klinický efekt 
a významnú periférnu neuropatiu. 

Kombinovaná cytostatická liečba 

 Existuje viacero režimov kombinovanej chemoterapie, ktoré sú efektívne u metastatického 
karcinómu prsníka, avšak ani jeden z nich sa neukázal jednoznačne lepším v porovnaní s 
inými. Podobne ako pri monoterapii, aj pri výbere kombinovanej liečby sa riadime účinkom 
predchádzajúcej liečby, hlavne taxánov a antracyklínov, a predpokladanou toxicitou 
jednotlivých kombinovaných režimov. Najpoužívanejšie režimy sa nachádzajú v tabuľke 
nižšie. 

 Tab. 5  Kombinácie cytostatík používané pri liečbe karcinómu prsníka 

Kombinácia cytostatík 
CAF/FAC (cyklofosfamid / doxorubicin / fluorouracil) 

FEC (fluorouracil / epirubicin / cyklofosfamid) 
AC (doxorubicin / cyklofosfamid) 

EC (epirubicin / cycklofosfamid) 
AT (doxorubicin / docetaxel; doxorubicin / paclitaxel) 

CMF (cycklofosfamid /metotrexat / fluorouracil) 

Docetaxel / kapecitabin 
GT (gemcitabin / paclitaxel) 

  

 Kombinácia s biologickými látkami 
Bevacizumab s paclitaxelom 
Trastuzumab s paclitaxelom  +  karboplatina 
                        docetaxelom 
                        vinorelbinom 
                        kapecitabinom 

Lapatinib s kapecitabinom 
                   paclitaxelom 
                   trastuzumabom 

 Medzi najrozšírenejšie a najefektívnejšie patria antracyklínové režimy. U nepredliečených 
pacientok dosahujú objektívnu odpoveď okolo 60% a čas do progresie býva viac ako 6 
mesiacov. Zahŕňajú doxorubicin aj epirubicin najčastejšie v kombinácii s cyklofosfamidom 
(AC, EC), prípadne aj s 5-fluorouracilom (FAC, FEC). Tieto režimy majú síce významnú 
efektivitu, ale sú aj značne toxické. Najzávažnejšia býva hematologická toxicita ale veľmi 
často sú spojené s nauzeou a vracaním. Napriek dlhodobému používaniu týchto režimov 
nemáme jednoznačný dôkaz, že by celkové prežívanie dosiahnuté kombinovanými režimami 
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na báze antracyklínov bolo lepšie ako prežívanie dosahované podávaním samotného 
antracyklínu. 

 Antracyklíny a taxány sú najúčinnejšie, skrížene nerezistentné cytostatiká pri 
metastatickom karcinóme prsníka. Existoval preto opodstatnený predpoklad, ich kombinácia 
bude efektívnejšia ako antracyklínová kombinácia neobsahujúca taxán. Vo viacerých štúdiách 
sa skúmala účinnosť kombinácie taxánov (paklitaxel, docetaxel) s antracyklínmi (doxorubicín 
epirubicín) voči antracyklínovým režimom, ktoré neobsahovali taxány. Dve metaanalýzy 
týchto štúdií potvrdili schopnosť kombinácie taxánov s antracyklínmi dosiahnuť väčší počet 
odpovedí, ale bez ovplyvnenia celkového prežívania (33,34). Toxicita kombinácie 
antracyklínov s taxánmi bola podstatne vyššia. Najzávažnejšia bola febrilná neutropénia a 
kardiotoxicita. Kardiálna toxicita kombinácie paklitaxelu a doxorubicinu bola nižšia ak bol 
paklitaxel podaný po doxorubicine, avšak úplne nebola eliminovaná. Kombinácia docetaxelu 
s doxorubicinom alebo epirubicinom je spojená s nižšou kardiotoxicitou, ale s vyššou 
hematologickou toxicitou. Vysoká toxicita a malý benefit pridania taxánov k antracyklánom 
sa považuje v súčasnosti za hlavnú limitáciu používania kombinácie taxánov a antracyklínov 
v bežnej klinickej praxi. Viaceré menšie klinické štúdie ukázali, že sekvenčné podanie 
antracyklínov a taxáanov môže priniesť pacientom ten istý benefit ako vzájomná kombinácia 
antracyklínov a taxánov. 

 Ďalšou skupinou polychemoterapie, ktorá sa používa v liečbe metastatického karcinómu 
prsníka sú kombinácie obsahujúce taxán, ale neobsahujúce antracyklín. Tieto režimy sú 
vysoko aktívne a sú zvlášť vhodné u pacientov s rýchle progredujúcimi viscerálnymi 
metastázami, ktorí boli predliečení antracyklínmi. Žiadna z taxánových kombinácií sa 
neukázala byť efektívnejšia ako ostatné. Nie je ani jasné, či kombinácia cytostatík je lepšia 
oproti sekvenčnému podaniu jednotlivých cytostatík použitých v kombinácii vzhľadom na 
výraznú toxicitu kombinovanej liečby. Dva taxánové režimy a to docetaxel s kapecitabínom 
a paklitaxel s gemcitabinom ukázali zlepšené prežívanie oproti monoterapii taxánom u 
pacientok rezistentných na antracyklín. V obidvoch štúdiách však bol inkompletný cross-over, 
to znamená, že nie všetky pacientky z taxánového ramena dostali po recidíve na taxán 
kapecitibín resp. gemcitabín. V obidvoch štúdiách bolo kombinované rameno spojené so 
signifikantne vyššou toxicitou (35,36). 

 Kombinácie, ktoré neobsahujú ani taxán ani antracyklín sa považujú za menej efektívne a v 
klinickej praxi sa používajú menej často. Sú vyhradené pre ženy s agresívnou chorobou, ktoré 
potrebujú rýchlu odpoveď a preto nie sú kandidátkami na monoterapiu, a sú refraktérne na 
antracyklín i taxán. Kombinácia CMF sa používa prevažne u pacientok s kontraindikáciou 
podávania antracyklínov. Dosahuje menšie percento odpovedí, ktoré sú ale v mnohých 
prípadoch dlhodobé. Vo viacerých štúdiách sa ukázalo prežívanie dosiahnuté s kombináciou 
CMF porovnateľné s prežívaním dosiahnutým antracyklínovými kombináciami (37). 

 Kombinácie gemcitabínu a vinorelbínu, či už navzájom alebo v inými cytostatikami 
(kapecitabínom, derivátmi platiny, prípadne taxánmi alebo antracyklínmi) dosahujú vysokú 
odpoveď (35 - 70%), ale trvanie odpovede nebýva dlhé a je bez podstatnejšieho vplyvu na 
prežívanie v porovnaní s monoterapiou. Osobitným problémom je používanie derivátov 
platiny v monoterapii alebo v kombinácii s inými cytostatikami u triple-negatívnych 
pacientok. Do tejto klinicky definovanej skupiny pacientok spadajú aj ženy s mutáciou génu 
BRCA. Viaceré predklinické a niektoré klinické sledovania poukazujú na možnosť vysokej 
účinnosti derivátov platiny práve u pacientok s mutáciou BRCA 1 génu (38). Klinické 
pozorovania nie sú zatiaľ dostatočne veľké ani presvedčivé, aby sme v súčasnosti 
uprednostňovali podanie derivátov platiny pred inými cytostatikami u tejto skupiny žien. 
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Stratégia cytostatickej liečby pokročilého karcinómu prsníka 

Stanovenie optimálnej jednoznačnej stratégie liečby karcinómu prsníka je sťažené 
skutočnosťou, že karcinóm prsníka je heterogénne ochorenie, citlivé na väčší počet cytostatík. 
Výsledky nespočetného množstva štúdii a metaanalýz nepriniesli vždy jasné výsledky. 
Medzinárodné odporúčania sa poväčšine obmedzujú na prvú a druhú líniu liečby.   

 Väčšina autorov odporúča v prvej a druhej línii použiť antracyklíny a taxány. Ich použitie 
však býva často ovplyvnené adjuvantnou liečbou. U pacientok, ktoré dostávali v adjuvantnej 
liečbe 6 kúr antracyklínovej liečby zvyčajne začíname prvú líniu metastatického ochorenia 
taxánmi. Antracyklín sa používa zriedkavejšie, aj keď k recidíve príde neskôr ako po roku. 
Tieto pacientky majú už vyčerpanú podstatnú časť celkovej kumulatívnej dávky 
antracyklínov, takže podávanie antracyklínu pri metastatickej chorobe musíme ukončiť po 
troch –štyroch cykloch. Uprednostňujeme preto podanie taxánov a antracyklíny podávame 
hlavne pacientkam s kontraindikáciou podania taxánov, prípadne sa k nim vrátime 
v neskorších líniách liečby. 

 V poslednej dobe sa čoraz častejšie vyskytujú pacientky s relapsom po adjuvantnej liečbe 
obsahujúcej antracyklíny aj taxány. Vo väčšine prípadov, ide o pacientky ktoré dostávali tzv. 
sekvenčnú chemoterapiu, ktorá pozostáva z 3-4 kúr antracyklínovej liečby a 9-12 týždňovej 
aplikácie taxánov. Tieto pacientky majú vyčerpanú menšiu časť kumulatívnej dávky 
antracyklínov a preto sú kandidátky na podanie antracyklínov i taxánov v prvej línii, ak 
k recidíve ochorenia prišlo po viac ako roku od skončenia adjuvantnej liečby. Dlhodobé 
liečebné výsledky sú rovnaké, nech začneme liečbu ktoroukoľvek skupinou cytostatík. Keď sa 
rozhodneme pre taxány, zvyčajne použijeme iný preparát ako sme použili v adjuvantnej 
liečbe. Napríklad: ak pacientka dostávala v adjuvantnej liečbe docetaxel á 3 týždne, v prvej 
línii metastatického ochorenia podáme paklitaxel v týždennej aplikácii alebo naopak. 
V prípade, že sa rozhodneme použiť antracyklín, zvyčajne uprednostníme epirubicín pre jeho 
nižšiu kardiotoxicitu. 

 Taxány aj antracyklíny podávame vo väčšine prípadov v monoterapii a iba v prípade 
potreby rýchlej odpovede ich kombinujeme s inými cytostatikami najčastejšie 
s gemcitabínom, vinorelbínom alebo kapecitabínom. Súčasné podávanie antracyklínu a taxánu 
je veľmi zriedkavé. Dôvodom je neúnosne vysoká toxicita (hematologická toxicita pri 
kombinácii antracyklínov s docetaxelom a kardiálna toxicita pri kombinácii paklitaxelu 
s antracyklínom), ktorá nie je vyvážená vyššou efektivitou (vysoký počet odpovedí 
a predlženie času do progresie, bez ovplyvnenia celkového prežívania v porovnaní so 
sekvenčným podávaním). 

 U pacientok rezistentných na antracyklín aj taxán (skorá recidíva po adjuvantnej liečbe, 
alebo tretia a ďalšie línie metastatického ochorenia) je možnosť použiť iné cytostatiká 
najčastejšie kapecitabín, vinorelbín alebo gemcitabín, prípadne ich navzájom kombinovať. 
Žiaden z týchto liekov nepreukázal výhody oproti ostatným. Kombinácia CMF sa používa 
menej často, hlavne pre svoju toxicitu (nausea a vomitus, hematologická toxicita a toxicita 
metotrexátu). 

 V prípade vyčerpania všetkých dostupných preparátov a za predpokladu, že pacientka je 
v dobrom celkovom stave a potrebuje ďalšiu chemoterapiu, je možne vrátiť sa k už použitému 
preparátu. Uprednostňujeme preparát, na ktorý pacientka v minulosti odpovedala a trvanie 
odpovede bolo čo najdlhšie. Kontraindikované je podanie preparátu, na ktorom priamo prišlo 
k progresii ochorenia. 
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 Medzinárodný konsenzus jednoznačne doporučuje uprednostniť v liečbe metastatického 
ochorenia taxány a antracyklíny, ale v poslednej dobe sa čoraz častejšie dostávajú do prvej 
línie perorálne preparáty kapecitabin alebo vinorelbín. Pri ich použití v prvej línii sa vychádza 
z údajov, že žiadna sekvencia liekov nepredlžuje prežívanie pacientok v porovnaní s inou 
sekvenciou a ich podávanie je pre pacientku veľmi pohodlné. Vhodné bude ich používať 
hlavne u pacientok s menej agresívnym ochorením. 

 V poslednom období sa vyčleňuje samostatná podskupina pacientok s triple-negatívnym 
ochorením. Ide o ochorenie s negatívnymi hormonálnymi receptormi a bez overexpresie 
HER2, ktoré je veľmi často spojené s mutáciou génu BRCA1. Niektoré práce poukazujú na 
možnosť vyššej senzitivity týchto ochorení voči niektorým liekom ako cisplatina, ixabepilon, 
PARP inhibítory a cetuximab. Presnejšie zaradenie týchto liekov do klinickej praxe bude však 
vyžadovať ďalšie klinické štúdie. 

Zhrnutie 

• U pacientok s metastatickým karcinómom prsníka môže chemoterapia byť podaná 
v monoterapii alebo v kombinácii. Monoterapia je spojená s nižšou objektívnou 
odpoveďou, ale i s nižšou toxicitou bez vplyvu na celkové prežívanie. Väčšina 
konvenčných látok v monoterapii je spojená s objektívnou odpoveďou medzi 20-50% a 
trvaním odpovedi medzi 2-6 mesiacov. 

• Uprednostňujeme sekvenčné podávanie jednotlivých cytostatík pred ich vzájomnou 
kombináciou. Kombináciu používame hlavne u pacientok, u ktorých potrebujeme 
dosiahnuť rýchlo odpoveď. 

•  Dĺžka podávania liečby nie je presne stanovená, závisí hlavne od tolerancie liečby 
• Medzi najaktívnejšie látky patria antracyklíny a taxány, avšak ich použitie 

u metastatických pacientok je limitované predchádzajúcou liečbou. Odporúča sa 
uprednostniť tieto cytostatiká pred inou chemoterapiou. 

• Ďalšie cytostatiká kapecitabín, vinorelbin, etopozid, gemcitbín sa používajú hlavne u 
pacientok, ktoré už boli predliečené taxánmi a antracyklínmi. 

• V súčasnosti chýba dôkaz, že by rozdielna sekvencia použitia cytostatík zohrala 
význam pri dĺžke prežívania pacientov, a preto sa čoraz častejšie predraďuje 
perorálne podávanie kapecitabínu alebo vinorelbínu pred taxány a antraycklíny, 
hlavne u pacientov s menej agresívnym priebehom ochorenia. Dôvodom je vyššia 
kvalita života spojená s perorálnou liečbou. 

Biologická liečba 

 Biologická liečba pri karcinóme prsníka zahŕňa látky, ktoré špecificky zasahujú do 
signálnych dráh regulujúcich napr. angiogenézu alebo proliferáciu nádorových buniek. 
Pokroky v biologickej liečbe významnou mierou prispeli k zlepšeniu prognózy pacientok 
s metastatickým karcinómom prsníka. Súčasná biologická liečba v liečbe karcinómu prsníka 
zahŕňa predovšetkým anti-HER2 liečbu a antiangiogénnu liečbu. Perspektívnou sa tiež javia 
inhibítory mTOR, PI3K/Akt, PARP1 a ďalšie. 

 Približne 20% pacientok s karcinómom prsníka má zvýšenú expresiu receptora pre 
epidermálny rastový faktor 2. Tento receptor je transmembránový proteín, ktorý má 
tyrozinkinázovú aktivitu. Zvýšená expresia tohto receptora je spojená so zvýšeným rizikom 
rekurencie ochorenia a horšou prognózou. Súčasná antiHER2 liečba zahŕňa Trastuzumab -
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monoklonálnu protilátku, ktorá interferuje s HER2 receptorom, a Lapatinib  - malú molekulu 
s duálnom inhibičnou aktivitou na tyrozinkinázu v receptore pre epidermálny rastový faktor 1 
a HER2. Obidve tieto molekuly majú významné liečbe v liečbe metastatického karcinómu 
prsníka s HER2 pozitivitou. Medzi ďalšie anti-HER2 látky, ktoré sú v súčasnosti predmetom 
štúdii, patria Trastuzumab-DM1 - nová protilátka konjugovaná s toxínom DM1 
a pertuzumab, čo je humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na dimerizačnú 
doménu HER2 receptora. 

 Prediktorom odpovede na antiHER2 liečbu je vysoký stupeň HER2 overexpresie. Tento je 
definovaný buď semikvantitatívne pomocou imunohistochémie (IHC) a kategorizovaný ako 
3+ alebo je génová amplifikácia HER2 génu dokázaná prostredníctvom fluorescenčnej in situ 
hybridizácie (FISH). Tieto kritéria by mali byť použité na selekciu pacientov pre antiHER2 
liečbu. Pacienti s imunohistochemickým skóre 0 a 1 alebo pacienti s neamplifikovaným 
HER2 nemajú benefit z tejto liečby. U pacientov s expresiou 2+ podľa IHC by mala byť 
uskutočnená FISH na potvrdenie/vyvrátenie amplifikácie HER2 génu. 

Anti HER2 liečba u pacientok s hormonálne pozitívnym karcinómom 
prsníka 

 Kombinácia anti-HER2 liečby s endokrinnou liečbou je vhodnou voľbou prvolíniovej 
terapie pre menšiu skupinu pacientok s hormonálne pozitívnym a HER2 pozitívnym 
metastatickým karcinómom prsníka, ktoré nemajú veľký rozsah a ochorenie nie je 
symptomatické. Pre pacientky s väčším rozsahom ochorenia alebo s agresívnejším priebehom 
ochorenia je výhodnejšie dostávať antiHER2 liečbu spolu s chemoterapiou aj keď ich 
ochorenie má pozitívne hormonálne receptory. 

 Účinnosť kombinácie antiHER2 liečby s hormonálnou liečbou sa testovala v dvoch 
štúdiách. V jednej (TAnDEM) sa porovnávala účinnosť tratuzumabu s anastrozolom voči 
samotnému anastrozolu a v druhej kombinácia letrozolu s lapatinibom voči samotnému 
lapatinibu. Obidve štúdie priniesli podobné výsledky. Pridanie antiHER2 liečby predĺžilo 
prežívania do progresie, ale neovplyvnilo celkové prežívanie (39,40). V štúdii s lapatinibom 
bol rozdiel v mediáne prežívania väčší (8,2 mes. verzus 3 mes.) ako v štúdii s trastuzumabom 
(4,8 mes. verzus 2,4 mes.), ale podávanie lapatinibu malo vyššiu toxicitu (hlavne kožnú 
toxicita a hnačky) ako trastuzumab. Výsledky týchto štúdií ukazujú, že kombinácia antiHER2 
liečby s hormonálnou liečbou nebude mať v klinickom použití tak veľký význam ako 
kombinácia antiHER2 liečby s chemoterapiou. 

Anti-HERR2 liečba v 1. línii metastatickej choroby 

 Väčšina pacientok s metastatickým karcinómom prsníka s overexpresiou HER2, s ktorou 
sa dnes stretávame v klinickej praxi, nedostávala ešte adjuvantnú liečbu obsahujúcu 
trastuzumab. Postupne však pribúda pacientok, ktoré zrelapsovali po adjuvantnej liečbe s 
trastuzumabom. V súčasnosti nevieme povedať, či liečba metastatickej choroby u pacientok, 
ktoré dostávali v adjuvantnej liečbe trastuzumab,by mala byť rovnaká ako u pacientok, ktoré 
sa s trastuzumabom v adjuvantnej liečbe nestretli. 

Možnosti liečby anti HER2 po adjuvantnej liečbe trastuzumabom 

 Napriek tomu, že adjuvantná liečba trastuzumabom sa považuje za štandardnú liečbu pre 
ženy s karcinómom prsníka s overexpresiou HER2, existuje veľmi málo informácii ako liečiť 
tieto ženy pri recidíve. Trastuzumab sa v adjuvantnej liečbe nepoužíva ešte dostatočne dlho, 
aby boli známe výsledky štúdii, do ktorých boli zaradené pacientky s recidívou po 
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adjuvantnom podávaní trastuzumabu. Doposiaľ publikovaných štúdií zaoberajúcich sa týmto 
problémom je málo a neprinášajú jednoznačné výsledky. 

 Jedna z publikovaných retrospektívnych štúdii zahŕňala 29 pacientok, ktoré mali relaps po 
podaní aspoň jednej dávky adjuvantného trastuzumabu (41). 15 pacientok malo relaps počas 
adjuvantnej liečby trastuzumabom, kým zvyšné pacientky relabovali až po ukončení 
trastuzumabom ( medián od začatia liečby 21,2 mesiaca). Približne polovica pacientok z 
každej z týchto dvoch skupín dostala trastuzumab pri relapse a polovica ho nedostala. 
 V analýze nebol štatisticky významný rozdiel v čase do progresie ochorenia medzi 
pacientkami, ktoré dostávali a ktoré nedostávali trastuzumb pri relapse . Celkové prežívanie 
bolo síce lepšie v skupine pacientok, ktoré dostávali trastuzumab (22,2 verzus 16,9 mesiaca), 
ale tento rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Štatisticky signifikantný rozdiel v prežívaní 
sa však ukázal medzi pacientkami, ktoré relabovali priamo na trastuzumabe a tými, ktoré mali 
relaps až po skončení adjuvantnej liečby trastuzumabom (16,9 verzus 38,3 mesiaca) (41). 

 Na základe obmedzených dát z klinických štúdií, ktoré sú známe, sa v súčasnosti odporúča 
podávať kombináciu chemoterapie s trastuzumabom pacientkam, ktoré zrecidivovali po viac 
ako 12 mesiacov po ukončení adjuvantnej liečby trastuzumabom. U pacientok, ktoré 
zrecidivovali priamo na adjuvantnom trastuzumabe alebo počas 12 mesiacov od skončenia 
adjuvantnej liečby trastuzumabom, sa neodporúča kombinovať chemoterapiu s 
trastuzumabom, ale radšej použiť kombináciu lapatinibu s chemoterapiou. 

AntiHER2 liečba u pacientok nepredliečených trastuzumabom v adjuvantnej liečbe 

 Tratuzumab je štandardnou súčasťou prvolíniovej liečby pacientok s metastatickým 
karcinómom prsníka s overexpresiou HER2. Najčastejšie sa používa kombinácia 
trastuzumabu s chemoterapiou, menej často monoterapia samotným trastuzumabom. 

 Trastuzumab podávaný samostatne, bez kombinácie s cytostatikami, dokázal svoju 
účinnosť vo viacerých štúdiách, kde sa objektívna odpoveď pohybovala v rozpätí 23 - 57% a 
čas do progresie bol 3-12 mesiacov. Do týchto štúdií boli zaradené aj pacientky s ochorením 
rezistentným na antracyklín a taxán . 

 Napriek týmto výsledkom sa trastuzumab zriedkavo podáva samostatne, ale vo väčšine 
prípadov sa kombinuje s chemoterapiou hlavne s taxánom. Dôvodom, prečo sa preferuje 
kombinácia, je dokázaný synergizmus medzi viacerými cytostatikami a trastuzumabom. 
Kombinácia tratuzumabu s antracyklínmi alebo taxánmi, ale aj s inými cytostatikami ako s 
vinorelbinom, gemcitabinom, kapecitabinom či derivátmi platiny v porovnaní so samotnou 
chemoterapiou nezvyšuje iba celkový počet odpovedí a nepredlžuje iba čas do progresie, ale 
štatisticky významne predlžuje aj celkové prežívanie. To je hlavným dôvodom, prečo je 
trastuzumab súčasťou štandardnej prvolíniovej liečby metastatického karcinómu prsníka s 
overexpresiou HER2. 

 V súčasnosti nie je známe, akú chemoterapiu je najlepšie kombinovať s trastuzumabom v 
prvej línii liečby metastatického karcinómu prsníka s overexpresiou HER2. Priame 
porovnávanie jednotlivých typov chemoterapie v kombinácii s trastuzumabom sa nerobilo. Z 
nepriameho porovnania sa zdá, že najvyššiu efektivitu ma kombinácia trastuzumbu s 
antracyklínmi. Táto kombinácia je však spojená zo závažnou kardiotoxicitou (viď aj kapitolu 
o adjuvantnej liečbe HER2 pozitívnych nádorov). Riziko kardiomyopatie pri kombinácii 
antracyklínov a taxánov sa zdá byť neúnosne vysoké pre štandardné používanie tejto 
kombinácie pri liečbe metastatického ochorenia. Optimálnou prvolíniovou liečbou sa zdá byť 
kombinácia tarstuzumabu s taxánom. Typický režim zahŕňa trastuzumab v kombinácii 
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s docetaxelom v dávke 100mg/m2 každých 21 dní alebo s paklitaxelom v dávke 80mg/m2 
týždenne. Trastuzumab sa môže podávať v trojtýždňovom režime, kedy je úvodná dávka 
8mg/kg a ďalšie dávky sú 6 mg/kg, alebo v týždňovom režime, kedy úvodná dávka je 4 
mg/kg a ďalšie dávky sú 2 mg/kg. Ostatné používané režimy s odlišným toxickým profilom 
zahŕňajú kombináciu trastuzumabu s konvenčnou dávkou kapecitabínu, vinorelbinu alebo 
gemcitabinu. Pridanie trastuzumabu ku polychemoterapii neprinieslo zlepšenie prežívania v 
porovnaní s kombináciou trastuzumabu a monoterapie jedným cytostatikom, ale zvýšilo 
toxicitu (výskyt neutropenie). Kombinácia polychemoterapie a trastuzumabu sa preto 
neodporúča pre bežnú klinickú prax. 

 Synergistický efekt trastuzumabu s viacerými cytostatikami bol dokázaný v predklinických 
štúdiách, ale stále chýba klinický dôkaz, že kombinácia trastuzumabu s chemoterapiou je 
jednoznačne lepšia ako ich sekvenčné podávanie, t.j. najprv podanie trastuzumabu a pri 
progresii podanie chemoterapie. Jediná štúdia, ktorá sa snažila riešiť tento problém, bola 
randomizovaná štúdia fázy 2, ktorá porovnávala kombináciu trastuzumabu s docetaxelom, 
oproti sekvenčnému podaniu trastuzumabu s následným podaním docetaxelu po progresii 
ochorenia na trastuzumabe (42). Prežívanie bez progresie bolo podobné medzi sekvenčným 
a konkomitatným podaním (9,9 verzus 9,4 mesiaca), počet objektívnych odpovedí bol nižší 
pri sekvenčnom podávaní a pri sekvenčnom podávaní sa pozoroval aj trend ku kratšiemu 
celkovému prežívaniu. Incidencia a stupeň závažnosti neuropatie však boli signifikantne 
vyššie pri kombinovanej liečbe (42). 

Dĺžka podávania trasuzumabu 

 Veľmi diskutovanou je otázka dĺžky podávania trastuzumabu. Neexistuje dostatok 
klinických údajov, ktoré by dávali jednoznačnú odpoveď, či ukončiť podávanie trastuzumabu 
spolu s chemoterapiou pri dosiahnutí maximálnej odpovede resp. podaní určitého počtu 
cyklov, alebo pokračovať v liečbe trastuzumabom aj po skončení chemoterapie až do 
progresie ochorenia. Výsledky experimentálnych prác ukazujú, že výhodnejšie pre pacienta 
by malo byť kontinuálne blokovanie HER2 receptoru. Väčšina autorov preto považuje za 
rozumné, pokračovať v liečbe trastuzumabom až do progresie v prípade, že podávanie 
trastuzumabu nie je spojené s toxicitou a pacient s tým súhlasí. 

AntiHER2 liečba pri ďalšom relapse 

 Klinických štúdií, ktoré by sa zaoberali týmto problémom, je zatiaľ veľmi málo a nedávajú 
jednoznačný návod, ako postupovať u pacientok, u ktorých prišlo k progresii ochorenia počas 
liečby trastuzumabom. Poznatky o biológii nádorových buniek podporujú názor, že u 
karcinómov s overexpresiou HER2, by bolo vhodné blokovať HER2 - signálnu cestu vo 
všetkých fázach liečby. Výsledky prvých štúdií podporujú tento názor. 

 Doposiaľ boli publikované výsledky dvoch klinických zaoberajúcich sa touto 
problematikou. Obidve štúdie boli zostavené veľmi podobne. Pacientky, ktoré boli do nich 
zaradené, mali relaps metastatického ochorenia po kombinácii chemoterapie a trastruzumabu. 
V jednej štúdii sa porovnávala účinnosť samotného kapecitabínu voči kapecitabínu spojeného 
s pokračovaním liečby trastuzumabom. V druhej štúdii sa porovnávala účinnosť kapecitabínu 
s kombináciou kapecitabínu a lapatinibu. V oboch štúdiách sa potvrdilo predlženie času do 
progresie v ramene s antiHER2 liečbou. Ani v jednej sa nezistilo závažnejšie ovplyvnenie 
celkového prežívania (43,44). 

 I na základe výsledkov týchto štúdií možno odporúčať antiHER2 liečbu pri druhom a 
pravdepodobne aj pri ďalších relapsoch ochorenia. Nie je však jasné akú antiHER2 liečbu 
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použiť. Prikláňame sa k názoru, že pravdepodobne u pacientov, ktorí mali dlhodobú odpoveď 
na trastuzumab v prvej línii , bude vhodné pokračovať v jeho podávaní aj v druhej línii. U 
pacientov, ktorí dosiahli iba krátkodobú odpoveď na prvolíniovej liečbe trastuzumabom, je 
vhodnejšie použiť pri relapse ochorenia lapatinib. 

 V poslednej dobe sa objavujú správy o efektivite kombinácie trastuzumabu a laptinibu 
v neoadjuvatnej liečbe i pri recidíve ochorenia. Tieto výsledky však potrebujú ďalšie 
overenie. 

HER2 a mozgové metastázy 

 Mozgové metastázy sú v súčasnosti veľmi často zachytené ako miesto prvého relapsu 
predovšetkým u žien, ktoré dostali trastuzumab pre HER2 pozitívny karcinóm prsníka. Vznik 
mozgových metastáz u pacientok, ktoré dostávali trastuzumab nemusí znamenať okamžitú 
indikáciu na zmenu chemoterapie. V prípade že extracerebrálna choroba je kontrolovaná 
chemoterapiou a trastuzumabom, je možné v tejto liečbe pokračovať a CNS metastázy liečiť 
iradiáciou alebo chirurgicky. Druhou možnosťou je zmeniť antiHER2 liečbu na lapatinib, 
ktorý na rozdiel od trastuzumabu lepšie preniká cez hematoencefalickú bariéru a môže byť 
efektívny proti mozgovým metastázam. 

Bevacizumab v liečbe metastatického karcinómu prsníka 

 V ostatnom období sa vedú veľké diskusie ohľadom používania bevacizumabu v liečbe 
metastatického karcinómu prsníka. Bevacizumab je monoklonálna protilátka proti 
vaskulárnemu endotelovému rastovému faktoru (VEGF) a pôsobí ako inhibítor angiogenézy. 
V monoterapii metastatického karcinómu má len miernu aktivitu, objektívna odpoveď je 9%, 
avšak vo viacerých štúdiách sa potvrdilo, že kombinácia bevacizumabu s týždňovým 
podávaním paklitaxelu u HER2 negatívnych pacientok zlepšila prežívania bez progresie v 
porovnaní so samotným taxánom (45). V spojenej analýze štúdii sa ukázalo, že pridanie 
bevacizumabu k taxánovej liečbe dokáže predĺžiť prežívanie do progresie zo 6,7 mes. na 9,2 
mes. Spojená analýza nepotvrdila, že by pridanie bevacizumubu ovplyvnilo celkové 
prežívanie pacientok (46). Vzhľadom na absenciu zlepšenia celkového prežívania zostáva 
nejasné, či zlepšenie prežívania bez progresie približne o 2,5 mesiaca je klinicky zmysluplné, 
vzhľadom na zvýšenú toxicitu a cenu bevacizumabu. FDA pôvodne schválilo podanie 
bevacizumabu v kombinácii s paklitaxelom na základe výsledkov prvých štúdii, neskôr, po 
zverejnení výsledkov neskorších štúdii, schválenie odvolalo. Európske regulačné orgány 
(EMEA), ktoré schválili podávanie bevacizumabu v liečbe metastatického ohorenia v 
rovnakom čase ako FDA, zatiaľ schválenie neodvolali. Napriek tomu, že FDA odvolalo 
súhlas s podávaním bevacizumabu v tejto indikácii, výsledky klinických štúdií poukazujú, že 
karcinóm prsníka je citlivý na bevacizumab a treba hľadať možnosti ako ho efektívnejšie 
využiť v liečbe tejto choroby resp. hľadať biomarkery schopné identifikovať pacientov, ktorí 
profitujú z tejto liečby. 

 Bevacizumab v kombinácii s chemoterapiou je spojený s hypertenziou, proteinúriou, 
krvácaním, s rizikom perforácie nazálneho septa, tromboembolickými komplikáciami a 
srdcovým zlyhaním. Metaanalýza randomizovaných štúdii chemoterapie a bevacizumabu 
u metastatického karcinómu prsníka ukázala, že existuje 1-2% zvýšené riziko kardiálneho 
zlyhania pri podaní bevacizumabu spolu s chemoterapiou v porovnaní s chemoterapiou 
samotnou (47,48). Riziko srdcového zlyhania môže byť vyššie u pacientok, kde bol 
bevacizumab podávaný v kombinácii s antracyklínom ( až u 6% pacientok). Bevacizumab 
v kombinácii so súčasným podaním bisfosfonátov zvyšuje riziko vzniku osteonekrózy sánky. 
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 Malé molekuly inhibujúce VEGFR receptor, zahŕňajú sunitinib, sorafenib, axitinib, 
pazopanib. Tieto látky boli skúmané samostatne alebo v kombinácii s chemoterapiou 
u metastatického karcinómu prsníka, avšak zatiaľ žiadna zo štúdii nepreukázala ich benefit. 

Ďalšie biologické látky 

 Ďalšie látky uplatňujúce sa v inhibícii EGFR receptora sú gefitinib, erlotinib 
a cetuximab. Efektivita týchto látok v monoterapii u refraktérneho metastatického karcinómu 
prsníka je limitovaná. Tieto látky boli skúmané v kombinácii s chemoterapiou. Cetuximab 
spolu s cisplatinou mal miernu aktivitu. 

 Ďalšiu sľubnú skupinu liekov predstavujú tzv. PARP inhibítory . PARP je DNA viažuci sa 
proteín, ktorý sa uplatňuje pri oprave a rozpoznaní DNA poškodenia, predovšetkým DNA 
zlomov. Dôležitú úlohu zohráva hlavne u nádorov s mutáciou BRCA1 a BRCA2 génov, kde 
sú porušené iné typy opravy DNA. (Väčšina nádorov s mutáciou BRCA1 a BRCA2 sú triple 
negatívne nádory). PARP inhibítory sa testujú v monoterapii u BRCA 1 asociovaných 
nádorov a v kombinácii s chemoterapiou u triple negatívnych nádorov. 

Zhrnutie 

• Nové biologické látky, ktoré špecificky zasahujú molekulárne dráhy ako napr. rastové 
faktory významné pre vznik a progresiu karcinómu prsníka sa podieľajú na zlepšení 
liečebných výsledkov. 

• S podávaním antiHER2 liečby u metastatického ochorenia by sa malo začať v prvej 
línii liečby a malo by sa pokračovať vo všetkých fázach liečby. 

• Kombinácia HER2 liečby s endokrinnou liečbou je vhodná v prvej línii u pacientok s 
hormonálne pozitívnym a HER2 pozitívnym nádorom, ktoré nie sú symptomatické 
alebo nemajú život ohrozujúce ochorenie. Benefit kombinácie hormonálnej liečby s 
trastuzumabom prináša podstatne menší benefit ako kombinácia chemoterapie s 
trastuzumabom. 

• Podstatne vyšší úžitok majú pacientky z podávania trastuzumabu v kombinácii s 
chemoterapiou než z podávania samotného trastuzumabu. 

• Trastuzumab a taxány sú preferovanou voľbou, ale môžeme použiť aj trastuzumab v 
kombinácii s inými chemoterapeutikami. Pacientky, ktoré dosiahli objektívnu odpoveď 
na trastuzumabe s chemoterapiou, môžu mať úžitok z pokračovania podávania 
trastuzumabu aj po skončení chemoterapie, ak liečbu trastuzumabom dobre tolerujú. 

• U pacientok, ktoré progredujú na trastuzumabe, je možné pokračovať v blokáde 
HER2. HER2 blokáda sa môže uskutočniť pokračovaním v liečbe trastuzumabom a 
zmenou chemoterapie alebo nahradením trastuzumbu lapatinibom, prípadne 
podávaním kombinácie trastuzumabu a lapatinibu. 

• V súčasnosti existujú významné kontroverzie týkajúca sa benefitu podávania 
bevacizumabu v kombinácii s chemoterapiou u metastatického karcinómu prsníka. 

Lokálna liečba u pacientok s metastatickým karcinómom prsníka. 

 Menej ako 5% pacientov s novodiagnostikovaným metastatickým karcinómom prsníka má 
ochorenie iba v jednom orgáne. Intenzívny multidisciplinárny prístup zahŕňajúci okrem 
systémovej liečby aj chirurgickú resekciu metastáz, rádiofrekvenčnú abláciu, kryoterapiu 
alebo regionálnu chemoterapiu môže u týchto pacientov viesť k dlhodobému prežívaniu. 
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Efekt lokálnej liečby sa nikdy netestoval v randomizovaných štúdiách a preto sa nedá 
povedať, či dlhodobé prežívanie týchto pacientov je spôsobené lokálnou liečbou, alebo je to 
iba dôsledok indolentného priebehu ochorenia. Neagresívny priebeh ochorenia je totiž jedným 
z hlavných kritérií na výber pacientov vhodných pre lokálnu liečbu. 

 Selekcia pacientov pre lokálnu liečbu. Selekcia vhodných kandidátov pre chirurgickú 
intervenciu zahŕňa starostlivé zhodnotenie komorbidity pacienta, rozsahu ochorenia ako 
i možnosti vykonania kompletnej resekcie metastáz. Relatívne riziko a benefit chirurgie sa 
musia starostlivo zvážiť u každého individuálneho pacienta. 

 Jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje výsledok lokálnej liečby, je komorbidita 
a celkový výkonnostný stav. Vzhľadom na možnú pooperačnú morbiditu a mortalitu treba 
zvážiť, či pacienti s celkovým výkonnostným stavom ECOG 2 a viac alebo pacienti so 
signifikantnou komorbiditou sú vhodní na chirurgickú liečbu. 

 Multivariačná analýza výsledkov lokálnej liečby ukazuje, že pacientky s limitovanou 
metastatickou chorobou ako napríklad pacientky so solitárnymi metastázami alebo s 
obmedzeným počtom detekovateľných ložísk, prípadne s ložiskami limitovanými na jeden 
orgán majú zvyčajne najväčší benefit s lokoregionálnej liečby. Jedinou výnimkou sú pacienti 
s kostnými metastázami. Niekoľko štúdii ukázalo, že neexistuje rozdiel v dlhodobých 
výsledkoch u pacientok, ktoré podstúpia resekciu hepatálnych metastáz v prítomnosti alebo 
absencie kostných metastáz. 

 Viaceré štúdie ukázali, že úspešná chirurgia pre metastatickú chorobu, je obmedzená na 
pacientky so solitárnym postihnutím jedného orgánu. Preto pacientky plánované na operačný 
zákrok musia podstúpiť dôkladné vyšetrenie za účelom vylúčenia metastáz v ďalších 
orgánoch. 

 Ďalším prediktívnym faktorom ovplyvňujúcim výsledok lokálnej liečby je čas do vzniku 
progresie. Dlhý čas do progresie, definovaný ako čas medzi stanovením diagnózy karcinómu 
prsníka a vznikom vzdialených metastáz, je spojený s lepším výsledkom lokálnej liečby. 
Neexistuje však presná špecifická časová hranica, ktorá by odlíšila pacientov vhodných na 
resekciu metastáz od nevhodných na tento zákrok. Všeobecne však platí, že čím je tento 
interval kratší, tým je menšia pravdepodobnosť, že pacient môže mať benefit z lokálnej 
terapie. 

 Dôležitou podmienkou úspechu chirurgickej liečby je dosiahnutie kompletnej resekcie. 
Starostlivé predoperačné zhodnotenie je dôležité na určenie pravdepodobnosti dosiahnutia 
kompletnej resekcie metastatického miesta. Pozitívne resekčné okraje sú spojené so 
zhoršenými výsledkami liečby vo väčšine avšak nie vo všetkých štúdiách. 

 Indikácie lokálnej liečby možno rozdeliť do troch skupín. Jednou z nich je snaha oddialiť 
podávanie toxickej systémovej liečby, alebo presvedčenie, že lokálnou liečbou možno 
podstatne predĺžiť prežívanie. Druhou, častejšou indikáciou býva snaha vyhnúť sa hroziacej 
lokálnej komplikácii najčastejšie fraktúre kostí. Treťou, pomerne častou indikáciou je 
diferenciálna diagnostika novovzniknutej lézie, ktorá nemusí byť recidívou ochorenia. 

Najviac skúseností je s lokálnou liečbou pľúcnych, pečeňových a kostných metastáz. 

 Izolované pľúcne metastázy sa vyskytujú asi u 10-25% pacientok s metastatickým 
karcinómom prsníka. Pulmonálna resekcia alebo metastazektómia dáva možnosť dlhodobého 
prežívania malej skupine vysoko selektovaných pacientok. V niektorých retrospektívnych 
analýzach 5-ročné celkové prežívanie sa u týchto pacientok pohybovalo medzi 30-80% 
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a medián prežívania bol 40-80 mesiacov. Zvyčajne išlo o pacientov so solitárnymi 
metastázami a časom do recidívy dlhším ako 36 mesiacov. 

 Pulmonálna resekcia môže byť tak isto diagnostická ako aj terapeutická, vzhľadom na to, 
že mnoho solitárnych pulmonálnych nodulov u pacientok s anamnézou karcinómu prsníka 
nemusí byť metastázami. 

 Pečeňové metastázy sa vyskytujú u polovici pacientov s metastatickým karcinómom 
prsníka. Zvyčajne sa vyskytujú v neskorom štádiu, sú spojené s diseminovanou chorobou a so 
zlou prognózou. Len 5-12% pacientok má izolované pečeňové postihnutie. Resekcia pečene 
pre metastázy karcinómu prsníka môže byť spojená s dlhodobým prežívaním u selektovaných 
pacientok. 5-ročné prežívanie sa dosahuje u 15-60% a medián prežívania sa pohybuje medzi 
30-60 mesiacmi. Lokálna liečba bola spojená vo väčšine prípadov aj so systémovou liečbou 
a preto je ťažké odhadnúť prínos lokálnej liečby na týchto výsledkoch. 

 Ideálna kandidátka na resekciu je pacientka so solitárnou metastázou bez extra-hepatálnej 
metastatickej choroby s normálnou pečeňovou funkciou, dobrým výkonnostným stavom 
a dlhým intervalom bez choroby. Nevyhnutnou súčasťou diagnostiky pred chirurgickým 
zákrokom sú zobrazovacie vyšetrenia pečene, zahŕňajúce buď CT alebo MR za účelom 
zhodnotenia možnosti kompletnej resekcie pri ponechaní dostatočného objemu funkčnej 
pečene. V súčasnosti nie je jasné, či mnohopočetné pečeňové metastázy sú negatívny 
prognostický faktor pre resekciu v prípade, že môžu byť kompletne zresekované. Iniciálne 
laparoskopické vyšetrenie môže uchrániť časť pacientov s neresekabilnou chorobou pred 
laparotomiou, vzhľadom nato, že asi polovica pacientok, ktoré sú iniciálne považované za 
resekabilné, majú difúzne pečeňové postihnutie alebo peritoneálnu disemináciu v čase 
laparotómie. 

 Existujú aj iné alternatívne lokálne liečebné modality nie len resekcia. Patrí k nim 
rádiofrekvenčná ablácia, stereotaktická rádioterapia, perkutanná alkoholizácia, kryoterapia, 
intraarteriálna hepatálna chemoterapia alebo transhepatálna arteriálna chemoembolizácia. 
Existuje málo dát pre použitie týchto techník pri metastatickom karcinóme prsníka. Väčšina 
týchto prístupov bola skúšaná u pacientov s kolorektálnym karcinómom alebo s primárnym 
hepatocelulárnym karcinómom. Taktiež žiadna z týchto metód nebola priamo porovnávaná so 
systémovou chemoterapiou pri metastatickom karcinóme prsníka. 

 Kosť je najčastejším metastatickým miestom pri karcinóme prsníka a jej postihnutie je 
spojené so zvýšenou morbiditou a mortalitou. Chirurgia, rádioterapia a rádiofrekvenčná 
ablácia môžu predstavovať efektívnu možnosť úľavy od bolesti a prevencie patologickej 
fraktúry. Chirurgia a rádioterapia je tak isto používaná ako paliatívna liečba pri hroziacej 
miešnej alebo nervovej kompresii. Metastatická choroba viazaná na kosť je zvyčajne 
charakterizovaná indolentným priebehom a dobrou odpoveďou na systémovú liečbu. 
Bisfosfonáty alebo alebo RANKL inhibítory redukujú vznik komplikácii kostných metastáz 
zahŕňajúcich fraktúru, potrebu chirurgie alebo radiácie kostí, miešnu kompresiu alebo 
hyperkalcémiu.U drvivej väčšiny kostných metastáz je lokálna liečba iba paliatívna. Výnimku 
tvoria vysoko selektované pacientky s izolovaným postihnutím stavca alebo sterna. Metastázy 
sterna môžu zostať solitárne dlhý čas predovšetkým preto, že nemajú priamu komunikáciu 
s paravertebrálnymi venóznymi plexami, cez ktoré sa nádorové bunky dostávajú do ostatných 
kostí. V takýchto prípadoch izolované postihnutie sterna reprezentuje lokoregionálnu 
rekurenciu a nie skutočnú metastatickú chorobu. Chirurgická resekcia kostnej metastázy 
v sterne môže zlepšiť kvalitu života a predĺžiť prežívanie (49). 
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 Limitované dáta u abdominálnych a pelvických metastáz ukazujú, že metastatické 
postihnutie ovárii pri karcinóme prsníka sa môže objaviť mnoho rokov po iniciálnej diagnóze 
karcinóme prsníka a má zvyčajne pozitívne hormonálne receptory. Chirurgická resekcia 
adnexálnej masy môže byť nutná na odlíšenie metastatického karcinómu prsníka od 
sekundárneho karcinómu ovária. 

 Systémovej liečby po lokoregionálnej liečbe. Veľká časť pacientov v štúdiách, ktoré boli 
spomínané vyššie, bola liečená systémovou liečbou či už chemoterapiou alebo endokrinnou 
liečbou buď pred alebo po lokálnej liečbe. V súčasnosti neexistujú údaje, či zaisťovacia 
systémová liečba podaná po lokálnej terapii dokáže ovplyvniť čas do progresie alebo celkové 
prežívanie pacientov. 
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15  HEREDITÁRNY KARCINÓM PRSNÍKA 

 I keď familiárny výskyt karcinómu prsníka je pomerne častý, menej ako 10% karcinómov 
prsníka je spojených so zárodočnými genetickými mutáciami. Väčšina hereditárnych 
karcinómov prsníka je spojených s mutáciou dvoch génov a to BRCA 1 a BRCA 2. Menej 
často je karcinóm prsníka prítomný pri iných hereditárnych syndrómoch ako napr. Li 
Fraumeniho syndróm alebo Cowdenov syndróm, ktoré sú spôsobené mutáciami p53 resp. 
PTEN génov. Predpokladá sa že syndróm hereditárneho karcinómu prsníka a ovária, ktorý je 
spôsobený zárodočnými mutáciami génov BRCA 1 a BRCA 2 je zodpovedný za približne 5% 
karcinómov prsníka v USA. V rodinách kde sa vyskytnú viac ako 4 prípady karcinómu 
prsníka je pravdepodobnosť tohto syndrómu 65%, v prípade, že u členov sú prítomné 
karcinómy prsníka aj ovária, je pravdepodobnosť tohto syndrómu viac ako 90% (1-3). 

 Gény BRCA 1 a BRCA 2 sú tumor supresorové gény, ktoré majú význam pri udržaní 
integrity genómu, zúčastňujú sa opravy dvojvláknových zlomov DNA, kontrolujú bunkový 
cyklus ako i segregáciu chromozómov. Pacienti so zárodočnými mutáciami BRCA 1 a BRCA 
2 génu majú od narodenia jednu alelu tohto génu nefunkčnú, čo spôsobuje zvýšenú 
genomickú instabilitu a riziko tumorigenézy. Počas vzniku nádoru u týchto pacientov 
dochádza k poškodeniu aj druhej alely, napríklad vo forme somatickej mutácie alebo vo 
forme delécie, teda straty, a toto vedie vlastne k vzniku nádoru. Príčina prečo práve tieto dva 
gény vedú k vzniku karcinómu prsníka a ovária nie je jednoznačne doriešená. Predpokladá sa, 
že gén BRCA 1 okrem vyššie uvedených funkcií sa zúčastňuje aj aktivácii resp. regulácii 
estrogénových receptorov a inaktivácia tohto génu vedie k zmene hormonálnej regulácie 
epitelu prsníka a ovária. Existuje popísaných viac ako tisíc rôznych mutácii BRCA 1, BRCA 
2 génu. Väčšina týchto mutácií vedie k skráteniu proteínu kódovaného týmito génmi a tento 
proteín je následne nefunkčný. Poškodenie BRCA 1 je často spojená aj s ďalšími genetickými 
abnormalitami, predovšetkým s mutáciami p53 génu alebo poškodením tumor supresorového 
génu. Ďalšie dáta svedčia tiež o tom, že BRCA 1, BRCA 2 mutácie sa uplatňujú aj 
v patogenéze sporadického karcinómu prsníka a ovária a to predovšetkým v prípade triple 
negatívnych karcinómov prsníka. 

 Genomická instabilita spôsobená chýbaním BRCA 1 alebo BRCA 2 či už pri hereditárnych 
alebo pri triple negatívnych karcinómov prsníka má aj terapeutický význam, vzhľadom na to, 
že tieto gény sa uplatňujú v oprave poškodenia DNA. Látky, ktoré poškodzujú DNA ako 
chemoterapia na báze platiny, alebo inhibítory PARP, ktoré sa zúčastňujú opravy DNA, majú 
vysokú efektivitu práve u týchto nádorov. Frekvencia mutácie BRCA 1 génov v populácii sa 
pohybuje medzi 1:800 až 1:1000, pričom vyššia prevalencia je prítomná u ľudí, ktorí majú 
osobnú alebo familiárnu anamnézu karcinómu prsníka a ovária, predovšetkým, ak sa takýto 
nádor vyskytol v mladom veku alebo pri výskyte mnohopočetných nádorov. Vyššiu 
prevalencia je aj v rodinách, kde sa BRCA asociovaný karcinóm vyskytol u mužských členov 
rodiny. 

 Etnické faktory zohrávajú takisto úlohu pri výskyte hereditárneho karcinómu prsníka. 
Príkladom tohto je častý výskyt BRCA mutácie u židov rodu Ashkenazi. Jedinci, ktorí majú 
osobnú anamnézu karcinómu prsníka, hlavne ak ide o pacientov mladších ako 50 rokov 
s triple negatívnym karcinómom prsníka alebo s medulárnou histológiou, majú tak isto vyšší 
výskyt BRCA mutácie. Mutácia BRCA 1 a BRCA 2 génov majú autozomálne dominantný 
charakter a majú vysokú penetranciu. Na druhej stane vek, v ktorom dôjde k vzniku nádoru je 
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rôzny a je daný jednak tzv. génovými interakciami, ktoré sú dané typom mutácie BRCA génu 
ako aj genetickými variabilitami iných génov, s ktorými tieto gény intereagujú. 

 Ďalej sem patria aj tzv. gén-enviromentálne interakcie, ktoré zahŕňajú napr. vek, 
hormonálne, reproduktívne faktory alebo faktory životného štýlu. 

• Ženy, ktoré majú BRCA 1 a BRCA 2 mutáciu majú signifikantne zvýšené riziko 
karcinómu prsníka a karcinómu ovária, s celoživotným rizikom karcinómu prsníka 
okolo 50-85% a 15-40% rizika vzniku karcinómu ovária. Tieto ženy majú tiež zvýšené 
riziko sekundárnych karcinómov prsníka. 

• Muži s BRCA 1 a BRCA 2 mutáciami majú zvýšené riziko karcinómu prsníka 
a karcinómu prostaty. U mužov s BRCA 1 mutáciou celoživotné riziko v súčasnosti 
ešte nie je presne kvantifikované. U mužov s BRCA 2 mutáciou je celoživotné riziko 
karcinómu prsníka menej ako 10% a celoživotné riziko karcinómu prostaty je zvýšené 
5-7x oproti bežnej populácií. 

• Muži, ale aj ženy so syndrómom karcinómu prsníka a ovária, majú tak isto zvýšené 
riziko pre iné nádory zahŕňajúce napríklad karcinóm pankreasu tak pri BRCA 1 ako aj 
pri BRCA 2 mutáciách. 

Genetické testovanie na mutáciu BRCA 1 a BRCA 2 

 Vzhľadom na cenu a náročnosť genetického testovania je veľmi dôležitá správna selekcia 
jedincov. Na túto selekciu existujú rôzne kritéria, ktoré boli vyvinuté rôznymi skupinami, 
a tak isto aj počítačové algoritmy. Medzi najviac používané kritéria patria kritéria doporučené 
National Comprehensive Cancer Network. V týchto kritériách sa uplatňujú faktory ako 
rodinná anamnéza karcinómu prsníka a ovária, mladý vek pri vzniku karcinómu prsníka 
(hlavne ak ide o triple negatívny karcinóm), ovariálneho karcinómu a tak isto etnická skupina. 

Výsledok genetického testovania 

 Výsledok môže byť pozitívny v zmysle, že je identifikovaná delečná mutácia génu BRCA 
1 alebo BRCA 2, ktorá vedie k skráteniu proteínu kódovaného týmto génom. Za negatívny 
výsledok sa považuje výsledok, keď u testovaného pacienta nebola zistená mutácia, ktorá 
bolo identifikovaná u člena rodiny, u ktorého došlo k manifestácii nádoru. U takéhoto 
pacienta je riziko karcinómu prsníka nie je zvýšené ale podobné ako v celkovej populácii. 
Tretí výsledok môže byť tzv. neinformatívny a to v prípade, že u postihnutého člena rodiny 
nedôjde k identifikácii mutácie tohto génu. Frekvencia mutácie BRCA 1, BRCA 2 vo 
všeobecnej populácii je menej ako 0,1%, vyššia prevalencia je prítomná len v určitých 
subskupinách (viď. vyššie). 

Manažment nositeľov BRCA mutácií 

Existujú v zásade 3 základné postupy: 

1. je to „active surveillance“, teda prísna observácia, 
2. chirurgická liečba, 
3. chemoprevencia. 

 Prísna observácia (skríningové vyšetrenia) musí začať skôr, ako je vek, kedy došlo 
k objaveniu sa nádoru u postihnutých členov rodiny. Skríningové vyšetrenia sa zameriavajú 
na karcinóm prsníka a ovária, vrátane karcinómu tuby a primárneho peritoneálneho 
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karcinómu, ale aj na ďalšie nádory asociované s týmto syndrómom, medzi ktoré patrí 
karcinóm prostaty a karcinóm pankreasu. Odporúčania expertných skupín doporučujú:  

Ženy: 

• od 18. roku života raz ročne samovyšetrovanie prsníkov, 

• klinické vyšetrenie prsníkov 2-4x ročne od roku 25. života, 

• každoročná mamografia a magnetická rezonancia prsníka by mala začať od 25. roku 
života, prípadne skôr, ak postihnutý člen rodiny mal v skoršom veku karcinóm 
prsníka, 

• 2x ročne skríning karcinómu ovária pomocou transvaginálneho ultrazvuku 
a vyšetrenia sérového Ca 125 a to preferenčne medzi 1.-10. dňom menštruačného 
cyklu u premenopauzálnych žien. Tento skríning by mal začať od veku 35. rokov 
alebo 5-10 skôr ako bol najskorší výskyt ovariálneho karcinómu v rodine. Vzhľadom 
na pomerne nízku efektivitu skríningu ovariálneho karcinómu, mnoho expertov sa 
domnieva, že redukčná bilaterálna salpingo-ooforektómia po ukončení reprodukcie má 
väčší význam pre pacientky ako intenzívny skríning karcinómu ovária. 

Muži: 

• raz za mesiac samovyšetrenie prsníka, 

• 2x ročne klinické vyšetrenie prsníka,  

• vstupná (baseline) mamografia a následne raz ročne mamografia v prípade prítomnosti 
gynekomastie alebo parenchymálnej alebo žľazovej prsníkovej denzity pri iniciálnom 
vyšetrení, 

• skríning karcinómu prostaty. 

 Senzitivita mamografie na detekciu karcinómu prsníka u nositeľov mutácie je nižšia ako 
u iných vysokorizikových žien. Nižšia senzitivita mamografie u žien s mutáciou BRCA 1 je 
daná vyššou denzitou prsníka a rozdielmi v morfologických charakteristikách ako napr. menší 
počet spikulácii. Veľa histopatologických zmien nie je detekovateľných mamografiou ako 
napr. atypická lobulárna alebo duktálna hyperplázia alebo lobulárny karcinóm in situ. Ďalšou 
limitáciou skríningu týchto žien je vysoká frekvencia tzv. intervalovej malignity (4-7). 

 Vzhľadom na častú incidenciu intervalovej malignity niektorí klinici doporučujú 
vyšetrenie mamografiou raz za 6 mesiacov, avšak toto odporúčanie nie je podporené 
medicínou založenou na dôkazoch (EBM). Záchyt karcinómu prsníka počas skríningu 
u pacientok s BRCA mutáciou stúpa, ak sa do skríningu zahrnie aj magnetická rezonancia 
prsníka. Tento prístup zvyšuje percento žien, ktoré sú zachytené vo včasnejších štádiách. 
Metaanalýza štúdii ukazuje, že kombinácia mamografie a magnetickej rezonancie prsníka je 
spojená s vyššou senzitivitou na detekciu karcinómu prsníka oproti magnetickej rezonancii 
samotnej (8). Ďalšou problematickou otázkou u týchto pacientok je vznik radiáciou 
indukovaného karcinómu prsníka. I keď incidencia takéhoto karcinómu prsníka je v bežnej 
populácii nízka, ženy ktoré majú mutáciu BRCA 1 sú oveľa citlivejšie na vznik rakoviny 
prsníka a to jednak vzhľadom na úlohu BRCA proteínov v oprave DNA a jednak preto, lebo 
tieto ženy sú už od oveľa mladšieho veku vystavované väčšími dávkami röntgenového 
žiarenia. 

 Magnetická rezonancia prsníka je metóda, ktorá je oveľa senzitívnejšia, ale menej 
špecifická ako mamografia, na detekciu invazívneho karcinómu u vysoko rizikových žien. 
Kombinovaná senzitivita mamografie a magnetickej rezonancie je 0,94 a ich kombinovaná 
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špecificita je 0,77. Súhrnne možno povedať, že pridanie magnetickej rezonancie prsníka do 
skríningu týchto vysokorizikových pacientov zvyšuje detekciu karcinómu prsník a zvyšuje 
množstvo pacientov, ktorí sú diagnostikovaní vo včasných štádiách. Tento prístup sa ukazuje 
ako ekonomicky výhodný a je odporúčaný aj expertnými skupinami. Vplyv MRI skríningu na 
mortalitu zatiaľ nebol dokázaný. 

 Profylaktická chirurgia. U pacientok s BRCA 1 a BRCA 2 mutáciou preventívna 
mastektómia znižuje riziko vzniku karcinómu prsníka a preventívna salpingo-ooforektómia 
redukuje vznik karcinómu ovária i karcinómu prsníka, hlavne ak je uskutočnená 
premenopauzálne (9-11). V retrospektívnych aj prospektívnych štúdiách profylaktická 
bilaterálna mastektómia znižuje incidenciu karcinómu prsníka o 90%, u pacientok 
s hereditárnou mutáciou BRCA 1 a BRCA 2 génu. Doporučeným postupom je bilaterálna 
totálna mastektómia, vzhľadom nato že subkutánna mastektómia necháva časť žľazového 
tkaniva, ktoré predstavuje riziko pre následný vznik karcinómu. Kožu zachovávajúca (skin-
sparing) mastektómia s alebo bez zachovania bradavkového komplexu je spojená s dobrým 
kozmetickým efektom a klinické dáta, ktoré sú zatiaľ iba limitované, ukazujú, že tento prístup 
nie je spojený so zvýšeným rizikom lokálnej rekurencie. Väčšina žien je kandidátom na 
okamžitú rekonštrukciu prsníkov. 

 Profylaktická bilaterálna salpingo-ooforektómia znižuje riziko tak karcinómu prsníka ako 
aj karcinómu ovária u pacientov s mutáciou BRCA 1 a BRCA 2 génu. Tento výkon je spojený 
so znížením celkovej mortality, ale aj prsník špecifickej a ovárium špecifickej mortality. 
Tento výkon je doporučený u žien nad 35 rokov života, resp. vtedy keď je dokončený proces 
reprodukcie. U pacientok s mutáciou BRCA 1 génu bilaterálna salpingo-ooforektómia znižuje 
riziko karcinómu prsníka iba u žien pod 50 rokov života, ale nie u starších žien. Prechodné 
podanie substitučnej hormonálnej liečby po preventívnej salpingo-ooforektómii u žien 
mladších ako 50.rokov pravdepodobne neznižuje efekt chirurgického zákroku na vznik 
karcinómu prsníka (12-14). 

V chemoprevencii kacinómu prsníka sa používajú selektívne modulátory estrogénových 
receptorov (SERM) a aromatázové inhibítory (IA) a na prevenciu hereditárneho karcinómu 
ovaria sa využívajú perorálne kontraceptíva. 

 Klinické štúdie s použitím tamoxifenu alebo raloxifenu potvrdili ich schopnosť znížiť 
výskyt karcinómu prsníka v rizikovej populácii žien. Preventívne podávanie Tamoxifenu po 
dobu 5 rokov znížilo riziko vzniku karcinómu prsníka približne o 50% a tento benefit 
pretrvával 5-10 rokov po skončení užívania Tamoxifenu. Raloxifen sa ukázal byť o niečo 
menej efektívny ako Tamoxifen, ale mal menší počet nežiaducich účinkov. Ani jeden z týchto 
liekov neznížil špecifickú mortalitu na karcinóm prsníka alebo celkovú mortalitu. Navyše ich 
efekt je viazaný len na hormón-senzitívne nádory. Podobný benefit, ako má tamoxifen, bol 
nedávno dokázaný aj pri použití inhibítoru aromatázy exemestanu. 

 V súčasnosti nemáme dostatok informácií o účinnosti SERM ani IA v prevencii karcinómu 
u nositeliek BRCA 1 a BRCA 2 mutácií. Nemáme dáta, ktoré by potvrdzovali preventívny 
efekt Raloxifenu alebo exemestánu u tejto skupiny pacientok. Údaje o účinnosti tamoxifenu u 
žien s BRCA mutáciami sú kontroverzné. V NSABP štúdii tamoxifen redukoval vznik 
karcinómu prsníka o 62% u pacientok s BRCA 2 mutáciou, avšak nie u pacientok s BRCA 1 
mutáciou (15,16). Táto analýza je však limitovaná malým počtom pacientok. Odlišný efekt 
tamoxifenu na pacientky s BRCA 2 mutáciu oproti pacientkám s BRCA 1 mutáciou sa 
vysvetľuje rozdielnou prítomnosťou estrogénových receptorov u BRCA 1 a BRCA 2 
asociovaných nádorov. Tamoxifen pôsobí len na nádory s pozitívnymi estrogenými 
receptormi, a BRCA 2 asociované nádory majú vyššiu pravdepodobnosť pozitivity 



 177

estrogených receptorov ako BRCA 1 asociované nádory. V iných štúdiách tamoxifen ukázal 
benefit tak u BRCA 1 ako aj u BRCA 2 asociovaných tumorov. Tamoxifen znižuje riziko aj 
kontralaterálneho karcinómu prsníka u pacientok s BRCA 1 asociovaným karcinómom 
prsníka. Treba však zdôrazniť, že preventívne podávanie tamoxifenu ako aj prísna observácia 
sú menej efektívne prístupy v porovnaní s chirurgickým riešením. 

 Použitie orálnych kontraceptív u pacientok s BRCA 1 a BRCA 2 mutáciou znižuje riziko 
karcinómu ovária. V metaanalýze 18 štúdií, ktorá zahŕňala viac ako 2855 pacientok 
s karcinómom prsníka a 1500 pacientok s karcinómom ovária, profylaktické podávanie 
orálnych kontraceptív znížilo signifikantne vznik ovariálneho karcinómu o 50%. 
V metaanalýze sa zároveň ukázalo, že podanie orálnych kontraceptív u týchto pacientok 
nezvyšovalo riziko karcinómu prsníka. Metaanalýza potvrdila preventívny účinok perorálnych 
kontraceptív, ale dosiahnuté výsledky sa nevyrovnajú výsledkom profylaktickej salpingo-
ooforektómie po ukončení reprodukcie (17). 

 Riziko prenosu. Mutácie BRCA génov sú autozomálne dominantné ochorenie. Nositelia 
týchto mutácií majú 50% riziko, že niektoré ich dieťa zdedí túto mutáciu. Nositeľov mutácie 
je preto potrebné oboznámiť s možnosťami prenatálnej diagnostiky a asistovanej reprodukcie. 
Jednou z možností je preimplatačná genetická diagnóza, keď sa embryo, ktoré sa získalo in 
vitro fertilizáciou, analyzuje na prítomnosť mutácie ešte predtým, ako sa implantuje do uteru. 

Liečebné možnosti a prognóza žien, u ktorých došlo k vývinu karcinómu 
prsníka 

 Ženy z vysokorizikových rodín, u ktorých bol diagnostikovaný karcinóm prsníka, môžu 
absolvovať BRCA testovanie ešte pred rozhodnutím o definitívnej lokálnej liečbe. Tým, že 
ženy s pozitívnou mutáciou majú zvýšené riziko ipsilaterálneho aj kontralaterálneho 
karcinómu prsníka, mali by si zvážiť bilaterálnu mastektómiu i v prípade, že sú kandidátky na 
prsník zachovávajúcu operáciu. 

 Prsník zachovávajúca operácia s následným ožiarením prsníka je efektívnou liečebnou 
možnosťou u žien so sporadickým karcinómom prsníka. V súčasnosti nemáme dôkaz, že by 
tento typ operácie bol menej vhodný pre pacientky s BRCA asociovaným karcinómom 
prsníka ako mastektómia. Existuje však obava, že u nositeliek BRCA mutácii by mohla 
postoperačná rádiotrapia prsnej žľazy indukovať sekundárny karcinóm skôr ako u žien bez 
BRCA mutácie. Nahradením prsník zachovávajúcej operácie mastektómiou by sa dalo vyhnúť 
pooperačnej rádioterapii. Riziko zvýšenej radiačnej senzitivity u nositeliek BRCA mutácie nie 
je však zatiaľ jednoznačne potvrdené. Indikáciu mastektómie ipsilaterálneo i 
kontralaterálneho prsníka podporuje zvýšené riziko nového primárneho tumoru 
v ipsilaterálnom i v kontralaterálnom prsníku u nositeliek BRCA mutácií. 5-ročné riziko 
kontralaterálneho karcinómu prsníka je 10-20% u pacientok s mutáciou oproti 1-5 % 
u pacientok so sporadickým karcinóm prsníka. Pri zvažovaní kontralterálnej mastektómie by 
sme mali zobrať o úvahy aj vek, kedy došlo k vzniku karcinómu. Riziko kontralaterálneho 
karcinómu prsníka je vyššie, ak ku vzniku karcinómu prišlo v mladšom veku. 

 V porovnaní s BRCA 2 a sporadickým karcinómom prsníka je BRCA 1 asociovaný 
karcinóm prsníka častejšie spojený s nepriaznivými histopatologickými charakteristikami ako 
napr. s nízkou diferenciáciou, vyšším gradingom, zvýšenou proliferáciou, absenciou expresie 
estrogénových alebo progesterónových receptorov resp. absenciou expresie HER2 (18). Nie je 
však jasné, či prognóza BRCA asociovaných karcinómov prsníka je horšia, keď sa porovnajú 
s nádormi s rovnakými histopatologickými charakteristikami. Neexistuje dostatok informácií 



 178

o výsledkoch adjuvantnej liečby u nositeliek BRCA mutácií a preto sa mutačný status BRCA 
1 a BRCA 2 nepovažuje za faktor, ktorý by mal ovplyvniť terapeutické rozhodovanie 
o adjuvantnej liečbe. Adjuvantná liečba sa indikuje podľa rovnakých kritérií ako pri 
sporadickom karcinóme prsníka. Pribúdajú informácie o odlišnej senzitivite na systémovú 
liečbu u BRCA asociovaných nádorov. Predovšetkým ide o zvýšenú senzitivitu na platinu 
a tzv. PARP-inhibítory a naopak o zníženú senzitivitu na taxány. 

Charakteristika hereditárneho syndrómu karcinómu prsníka a ovária 

 Okrem mutácie BRCA 1, BRCA 2 génu medzi ďalšie syndrómy spojené so zvýšeným 
výskytom karcinómu prsníka, prípadne ovária patria: 

1. Li-Fraumeniho syndróm  
2. Cowdenov syndróm  
3. Lynchov syndróm  
4. Peutz- Jeghersov syndróm  
5. Ataxia teleangiektázia  

 Spoločným znakom týchto syndrómov je asociácia medzi zárodočnou mutáciou, ktorá je 
spojená s autozomálne dominantným charakterom, skorý nástup vzniku karcinómu prsníka, 
väčšinou pred 50. rokom života, zvýšená incidencia iných nádorov, náchylnosť na 
mnohopočetné nádory a bilaterálne nádory prsníka. Vznik nádoru u konkrétneho pacienta je 
však ovplyvnený viacerými premennými ako napr. vekom, pohlavím, hormonálnymi faktormi 
a modifikujúcimi génmi. Manifestácia expresie týchto génov u konkrétneho pacienta 
v jednotlivých rodinách je variabilná (19). 

Pacientky s hereditárnou mutáciou BRCA1 a BRCA2 

 Prevalencia duktálneho karcinómu in situ u pacientok s BRCA 1, BRCA 2 mutáciami je 
rovnaká ako u vysoko rizikových pacientok bez tejto mutácie. 

 Sekundárne karcinómy prsníka sú zvýšene prítomné u pacientok s BRCA postihnutím. 5 
a 10-ročné riziko kontralaterálneho karcinómu prsníka u pacientok s BRCA asociovaným 
karcinómom prsníka je 11-20% resp. 25-27%. Celoživotné riziko kontralaterálneho 
karcinómu je 65% pre BRCA 1 mutáciu a 55% pre BRCA 2 mutáciu. Toto riziko je vyššie 
u mladších žien. Tak isto je u týchto pacientok zvýšené aj riziko ipsilaterálneho karcinómu 
prsníka, pričom väčšina ipsilaterálnych nádorov predstavuje sekundárny primárny nádor a nie 
lokálnu rekurenciu. 

 Riziko karcinómu ovária je asi 40-50% u pacientok s BRCA 1 mutáciou a 10-25% 
u pacientok s BRCA 2 mutáciou. Tak isto BRCA 1 mutácia je spojená so skorším nástupom 
ochorenia. Priemerný vek vzniku karcinómu ovária u BRCA 1 a BRCA 2 mutácii je 52 resp. 
62 rokov. Riziko vzniku karcinómu ovária pod 30 rokov je veľmi nízke. 

 Medzi ďalšie nádory prítomné u pacientok s BRCA 1 mutáciou patrí karcinóm cervixu, 
pankreasu, uteru, žalúdka a karcinómu prostaty u mužov. U BRCA 2 mutácii je to karcinóm 
žlčníka, žlčových ciest, prostaty, pankreasu, žalúdka a malígneho melanómu. 

 Zvýšené riziko vzniku nádorov u nositeľov BRCA mutácie by sa malo zohľadňovať pri 
indikácii preventívnych vyšetrení. U pacientov s BRCA mutáciou sa doporučuje skríning 
karcinómu prostaty, napriek tomu, že zatiaľ nie jasné, či skoršia detekcia karcinómu prostaty 
u týchto pacientov zlepšuje ich prežívanie. Dáta týkajúce sa rizika kolorektálneho karcinómu 
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u BRCA nosičov sú inkonzistentné a preto sa doporučuje rovnaký skríning ako v celkovej 
populácii. 

 Riziko vzniku nádoru u nositeľov BRCA mutácií ovplyvňujú viaceré faktory. U BRCA 2 
nosičov je včasné menarché (pred 12. rokom života) a nízka parita spojená so zvýšeným 
rizikom karcinómu prsníka. Narodenie prvého dieťaťa vo vyššom veku je spojené so 
zvýšeným rizikom karcinómu prsníka v porovnaní s narodením prvého dieťaťa pred 20.rokom 
života. U BRCA 1 mutácii je narodenie prvého dieťaťa po 30.roku života spojené s redukciou 
rizika karcinómu prsníka oproti prvému pôrodu pred 20.rokom života, teda naopak ako u 
nositeliek BRCA 2. Pacientky s BRCA 1 mutáciou, ktoré koja viac ako rok, majú 
signifikantne redukovaný vznik karcinómu prsníka. Riziko ovariálneho karcinómu je vyššie 
u BRCA 1 mutácii, ktoré majú vyšší počet potomkov. Nižší výskyt ovariálneho karcinómu 
majú ženy, ktoré majú posledného potomka vo vyššom veku. 

 Výskyt nádoru u nosičov BRCA mutácie závisí aj na genetických faktoroch ako je 
lokalizácia mutácie v rámci BRCA génu a rôzne polymorfizmy. 

 Li-Fraumeniho syndróm, je to autozomálne dominantné ochorenie, ktoré je spojené so 
vznikom viacerých tumorov v detstve a s celoživotným zvýšeným rizikom mnohopočetných 
primárnych nádorov. Medzi tieto patria sarkómy mäkkých tkanív, osteosarkómy, leukémia, 
nádory mozgu, adrenokortikonálne nádory a karcinómy prsníka. Väčšina prípadov je spojená 
s mutáciou p53 tumor supresorového génu. Karcinóm prsníka pri tomto syndróme je 
najčastejšie diagnostikovaný pred 45. rokom života. 

 U pacientok s týmto syndrómom sa doporučuje vykonávať fyzikálne vyšetrenie prsníka raz 
za 6 mesiacov a raz ročne mamografiké alebo MRI vyšetrenie. Preventívne vyšetrenia by mali 
začať od 20.-25. roku života. Profylaktická mastektómia je vhodný postup, podobne ako pri 
BRCA 1, BRCA 2 mutácii. 

 Ďalším génom asociovaným s rizikom vzniku karcinómu prsníka je tzv. CHEK2 , čo je 
vlastne gén, ktorý kóduje check-point kinázu 2 a mutácia tohto génu je spojená s 2-3-
násobným rizikom vzniku karcinómu prsníka. Tieto mutácie sa uplatňujú asi u 5% karcinómu 
prsníka u BRCA negatívnych rodín. Táto mutácia je pomerne častá v populácii a predpokladá 
sa, že má pomerne nízku penetranciu, a preto sa jej vyšetrenie rutinne neprevádza. 

 Ďalším syndrómom je Ataxia teleangiektázia. Ide o autozomálne recesívne ochorenie 
charakterizované progresívnou cerebelárnou degeneráciou spojenou s ataxiou, s dilatáciou 
ciev v oku a v koži tzv. teleangiektáziami, imunodefekcienciou, chromozomálnou instabilitou, 
zvýšenou senzitivitou na ionizačné žiarenie a predispozíciou k nádorom, predovšetkým 
lymfómom a leukémiám. Gén je lokalizovaný na chromozóme 11q a označený ako tzv. ATM. 
Uplatňuje sa tak isto pri oprave alebo pri poškodení DNA. V prípade poškodenia DNA 
proteín kódovaný týmto génom má kinázovú aktivitu, fosforyluje p53 tumor supresorový gén, 
ktorý následne zastaví bunkový cyklus. Medzi nádory asociované z ATM patrí: karcinóm 
prsníka, žalúdka, ovária, melanóm, pričom pacienti z ATM sú zvýšene citliví na ionizujúce 
žiarenie a chemoterapeutiká, ktoré spôsobujú 2-vláknový zlom DNA. Genetické testovanie sa 
rutinne nedoporučuje. 

 Ďalším hereditárnym syndrómom je tzv. Cowdenov syndróm. Ide o autozomálne 
dominantné ochorenie, ktoré je charakterizované mnohopočetnými hamartómami a zvýšeným 
rizikom včasného karcinómu prsníka, maternice a non-medulárneho karcinómu štítnej žľazy. 
Hamartómy sú vlastne benígne tumory, ktoré vznikajú v dôsledku nadmerného rastu 
normálneho tkaniva a môžu byť prítomné na koži, sliznici, v prsníku alebo v čreve. Väčšina 
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pacientov má kožné lézie ešte pred 20. rokom života a tzv. Lhermitte-Duclos znak, ktorý je 
spôsobený dysplastickými gangliocytomami v mozočku, je patognomickým nálezom pre 
Cowdenov syndróm. Makrocefália je veľmi častým nálezom pri tomto syndróme. Až 75% 
pacientok s Cowdenovým syndrómom má benígne nádory prsníka ako duktálnu hyperpláziu, 
intraduktálnu papilomatózu, adenózu, lobulárnu atrofiu, fibroadenómy a fibrocystické zmeny. 
Karcinóm prsníka vzniká medzi 20.-50. rokom života u žien, väčšinou premenopauzálne 
a väčšina nemá familiárnu anamnézu karcinómu prsníka. Malígne nádory sú väčšinou 
duktálne a sú obkolesené denznými kolagénnymi a hamartóznymi léziami. Diagnóza je 
viazaná hlavne na klinické kritéria. U týchto pacientok sa konsenzuálne odporúča pre 
sledovanie zahájenia každých 6 mesiacov klinické vyšetrenie prsníka začínajúceho medzi 20.-
25. rokom života, každoročne mamografiu alebo MRI prsníka od veku 30-35 rokov 
života.Cowdenov syndróm je spôsobený mutáciou/inaktiváciou PTEN tumor supresorového 
génu. 

 Peutz-Jeghersov syndróm, je autozomálne dominantné ochorenie charakterizované 
hamartóznymi polypmi v gastrointestinálnom trakte a mukokutánnymi melaninovými 
depozitmi na bukálnej sliznici, perách, prstoch na rukách, nohách. Postihnutí pacienti majú 
zvýšené riziko gastrointestinálnych a extraintestinálnych nádorov zahŕňajúcich pľúca, prsník, 
uterus, ovárium ako aj črevo, pankreas a žalúdok. Riziko nádoru u týchto pacientov je až 93% 
do 65. roku života. Ochorenie je spôsobené mutáciou serín-treonínovej kinázy. Kumulatívna 
incidencia karcinómu prsníka je medzi 15-64 rokom života do 55%, čo je porovnateľné 
s BRCA 1, BRCA 2 mutáciami. Riziko karcinómu ovária je asi 20%, s tým že veľké 
množstvo týchto nádorov malo epiteliálny pôvod alebo teda ide o sex-cord tumory. 

 Ďalší syndróm je spojený s vrodenou mutáciou cadherinu. Je charakterizovaný 
karcinómom žalúdka difúzneho typu, ide o vysoko penetrujúci syndróm s celoživotným 
rizikom presahujúcim 80%. Je spojený so vznikom lobulárneho karcinómu prsníka 
s celoživotným rizikom 60% pre niektoré rodiny a tak isto aj pravdepodobne s kolorektálnym 
karcinómom. 

 Lynchov syndróm je spôsobený mutáciami génov, ktoré sa zúčastňujú opravy DNA ako 
MSH 2, MLH 1, MSH 6, BMS 1, BMS 2. Medzi nádory asociované s týmto syndrómom patrí 
kolorektálny a endometriálny karcinóm, karcinóm ovária, žalúdka, tenkého čreva, 
hepatobiliárneho traktu, ureteru, obličkovej panvičky a mozgu. 
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16  SLEDOVANIE (OBSERVÁCIA) 

 Cieľom sledovania pacientok po primárnej liečbe karcinómu prsníka je skoré rozpoznanie 
recidívy ochorenia (lokoregionálnej, systémovej), sekundárneho primárneho karcinómu 
prsníka a neskorých komplikácií súvisiacich s liečbou. 

 Najväčší dôraz na sledovanie (observáciu) kladieme najmä prvých 5 rokov po ukončení 
liečby, kedy je riziko recidívy najvyššie. I keď hrozba recidívy ochorenia pretrváva ešte 20 
rokov respektíve do konca života(1,2). 

 Pre pacientky so sporadickým karcinómom prsníka existuje viacero odporúčaní pre 
observáciu . Pre ženy s genetickou predispozíciou (mutácia BRCA 1,2) nie sú stanovené 
presné odporúčania a prax je rôzna. Ženy s vrodenou predispozíciou majú rovnaké riziko 
lokálnej recidívy v porovnaní so ženami so sporadickým karcinómom prsníka, avšak riziko 
vzniku sekundárneho karcinómu prsníka, či už v ipsilaterálnom alebo kontralaterálnom 
prsníku je vyššie. Nie je jasné, či frekvencia rádiologických vyšetrení by mala byť u týchto 
pacientok vyššia ako u žien so sporadickým karcinómom prsníka, alebo ktorá 
z rádiologických vyšetrovacích metód (MMG, MNR) je optimálna. 

 Odporúčania všetkých medzinárodných skupín sa zhodujú v tom, že observácia po 
ukončení liečby by mala pozostávať z pravidelných fyzikálnych vyšetrení vrátane anamnézy, 
mamografických vyšetrení a dôsledného objasnenia všetkých ťažkostí pacientok. Vo väčšine 
odporúčaní sa považujú za indikované aj pravidelné gynekologické prehliadky. Menšia zhoda 
je na potrebe pravidelného samovyšetrovania prsníkov. Vyšetrenia odporúčané organizáciou 
ASCO (r.2006) pre sledovanie asymptomatických pacientok po liečbe karcinómu prsníka sú 
uvedené v tabuľke č. 1(3,4,5). 

 Intenzívnejšie vyšetrovanie (kompletné laboratórne vyšetrenie, nádorové markery, RTG 
pľúc, USG pečene, CT vyšetrenie, PET vyšetrenie a scintigrafia kostí) s cieľom odhalenia 
recidívy ochorenia u asymptomatických pacientok, nepredlžuje prežívanie ani nezlepšuje 
kvalitu života, v porovnaní s vyššie uvedenými odporúčaniami. Nevraviac o tom, že všetky 
laboratórne aj zobrazovacie metódy majú značné riziko falošnej pozitivity aj negativity. 
Pravidelné používanie týchto vyšetrení u asymptomatických pacientok sa preto neodporúča. 
Ich použitie by malo byť rezervované na dôsledne objasnenie príčiny všetkých ťažkostí 
a klinických príznakov observovaných pacientok. Všetky pacientky by mali byť dôkladne 
poučené o znakoch a symptómoch recidívy ochorenia ako aj o nežiaducich 
účinkoch liečby(6,7). 
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 Tab. 6  Vyšetrenia odporúčané pri sledovaní karcinómu prsníka u asyptomatických   
                  pacientok (podľa odporúčaní ASCO) (3) 

Anamnéza a fyzikálne 
vyšetrenie 

každých 3-6 mesiacov prvé 3 roky po primárnej liečbe, 

každých 6-12 mesiacov nasledujúcich 4-5 rokov, 

následne 1x ročne 

Samovyšetrovanie 
prsníkov  

mesačne  

Mamografia  Prvá mamografická kontrola 1 rok po vstupnom mamograme, 
ktorý stanovil diagnózu, ale nie skôr ako po 6 mesiacoch po 
ukončení rádioterapie 

Ak je mamografický nález po ukončení lokoregionálnej liečby 
negatívny, mamografia by sa mala robiť 1x ročne 

Gynekologické 
vyšetrenie 

Pravidelné gynekologické kontroly u všetkých žien, vrátane 
cytológie, jedenkrát ročne.  

Genetické vyšetrenie  Rizikové skupiny (viď nižšie) 

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie 

 V anamnéze i pri fyzikálnom vyšetrení aktívne pátrame po možných ťažkostiach 
svedčiacich pre recidívu ochorenia alebo toxicitu podávanej liečby. Dôležitá je aj rodinná 
anamnéza, v súvislosti s možnou vrodenou predispozíciou vzniku ochorenia. 

Charakteristika lokálnej recidívy 

 Riziko neskorej lokoregionálnej recidívy u pacientok po prsník zachovávajúcej operácii je 
v priemere 10-15% a 8-9% po mastektómii. Ženy, ktoré sa podrobili prsník zachovávajúcej 
operácii bez rádioterapie, majú omnoho väčšie riziko lokálnej recidívy v porovnaní s tými, 
ktoré boli aj ožiarené t.j. 39% versus 14%(8). 

 Klinické príznaky lokálnej recidívy: 

-hmatná masa v ipsilaterálnom prsníku po prsník zachovávajúcej operácii 
-zmeny bradavky na prsníku po prsník zachovávajúcej operácii 
-hmatná masa na hrudnej stene po mastektómii 
-rash postihnutého prsníka alebo hrudnej steny 
-hmatná axilárna, supraklavikulárna, infraklavikulárna alebo krčná lymfadenopatia 

Charakteristika systémovej recidívy 

 Hoci približne 15-40% recidív postihuje hrudnú stenu a axilárne alebo supraklavikulárne 
lymfatické uzliny, karcinóm prsníka môže metastázovať do takmer každého orgánu v tele. 

 Najčastejšie miesta vzniku metastáz sú kosti, pečeň a pľúca. U pacientov s prítomnosťou 
vzdialených metastáz sa 50-75% ide o metastatické postihnutie jedného orgánu, u zvyšku 
pacientov sa jedná o postihnutie viac orgánové(9). 
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Klinické príznaky systémovej recidívy: 

-kostné metastázy: lokalizovaná alebo generalizovaná bolesť kostí 
-pľúcne metastázy: pleuritická bolesť hrudníka, kašeľ, dyspnoe 
-pečeňové mestatázy: abdominálny dyskomfort, pocit plnosti, tlaku alebo bolesti  
 pod pravým rebrovým oblúkom, váhový úbytok, nechutenstvo, ikterus  
-CNS metastázy: pretrvávajúca bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, zmeny  
 mentálneho stavu, porucha motorických alebo senzorických funkcií, močová  
 dysfunkcia 

Charakteristika sekundárneho primárneho karcinómu prsníka  

 Riziko vzniku sekundárneho primárneho karcinómu v kontralaterálnom prsníku u žien, 
ktoré nemajú genetickú predispozíciu, sa pohybuje približne od 0,5-1% za rok. Riziko je 
omnoho väčšie medzi ženami s prítomnosťou genetických mutácií, t. j. 57% a 49% pre BRCA 
1 a BRCA2(10). Ženy, ktoré sa podrobia prsník zachovávajúcej operácii, majú podobné riziko 
vzniku sekundárneho primárneho karcinómu prsníka tak vo zvyškovom prsníku ako 
v kontralaterálnom prsníku. 

Charakteristika komplikácií súvisiacich s liečbou  

 Chirurgia – seróm, lymfedém, celulitída, bolesť hrudnej steny, axily a celej hornej 
končatiny. 

 Rádioterapia – kardiovaskulárne choroby, sekundárne malignity (sarkómy mäkkých 
tkanív, akútne leukémie, karcinóm pľúc a ezofágu) 

 Chemoterapia – skorá menopauza, srdcová dysfunkcia, vznik sekundárnej malignity, 
možné kognitívne poruchy 

 Hormonálna liečba – riziká spojené s užívaním tamoxifenu zahŕňajú zvýšené riziko vzniku 
endometriálnych tumorov, menopauzálnych symptómov (vrátane návalov), zvýšené riziko 
tromboembolizmu. Riziká spojené s užívaním inhibítorov aromatázy sú spojené s nižším 
stupňom návalom, myalgiami, artralgiami a zvýšenou pravdepodobnosťou vzniku 
osteoporózy a kostných zlomenín 

Samovyšetrovanie prsníkov 

 Význam samovyšetrovania prsníkov nie je všeobecne akceptovaný. V retrospektívnych 
pozorovaniach sa potvrdilo, že viac recidív si zistia samotné pacientky, než zdravotnícky 
pracovníci pri pravidelných kontrolách. Na druhej strane, v randomizovaných štúdiách sa 
nepotvrdilo, že samovyšetrovanie prsníkov pri prevencii karcinómu prsníka by dokázalo 
ovplyvniť prežívanie pacientok. Neexistuje žiadna prospektívna štúdia, ktorá by hodnotila 
význam samovyšetrenia prsníkov spolu s pravidelnými mamografickými kontrolami 
u pacientok v observácii po liečbe. Dokiaľ nebudú existovať dáta z prospektívnych štúdií, 
ktoré by jednoznačne stanovili význam samovyšetrovania prsníkov v observácii, ASCO 
odporúča vykonávať samovyšetrovanie prsníkov raz mesačne(3,11). 

Mamografia 

 Cieľom mamografických kontrol je zachytiť lokálnu recidívu v ipsilaterálnom prsníku po 
prsník zachovávajúcej operácii a sekundárny karcinóm v kontralaterálnom prsníku. Lokálna 
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recidívy sa zistí každoročne asi u 1-2% pacientok. Riziko vzniku sekundárnej malignity 
v kontralaterálnom prsníku u žien bez genetickej mutácie sa pohybuje od 0,5 do 1% ročne. 
Ženy s prítomnosťou genetických mutácií majú toto riziko omnoho väčšie(12,13). 

 Odporúčania všetkých medzinárodných skupín sa jednoznačne zhodujú v tom, že 
pravidelná mamografia by mala byť súčasťou observácie žien po liečbe karcinómu prsníka. 
Prospektívne štúdie, ktoré by dokázali benefit mamografie u tejto skupiny pacientok však 
neexistujú. Vychádza sa iba z retrospektívnych pozorovaní a pozitívnych skúseností 
s použitím mamografie u zdravých žien v prevencii karcinómu prsníka. Riziko lokálnej 
recidívy i kontralaterálneho karcinómu prsníka u žien s anamnézou karcinómu prsníka je 
vyššie ako riziko karcinómu prsníka v zdravej populácii a preto sa dá predpokladať, že 
i benefit pravidelných mamografických vyšetrení u pacientok s anamnézou karcinómu prsníka 
bude vyšší alebo aspoň rovnaký ako pri prevencii u zdravých žien. Niektoré retrospektívne 
pozorovania však poukazujú na možnosť horšej senzitivity a špecificity mamogrfie 
v ožiarenom prsníku a vyššie riziko intervalového karcinómu u žien s anamnézou karcinómu 
prsníka v porovnaní s bežnou populáciou, čo by mohlo ovplyvniť efektivitu mamografických 
kontrol u pacientok po rádioterapii prsníka(14,15). 

 Mamografické vyšetrenia sa neodporúčajú vykonávať u žien po rekonštrukčných 
operáciách prsníka. Interpretácia mamografických nálezov u pacientok s myokutánnou 
rekonštrukciou prsníka je obtiažná a mnohokrát nejednoznačná. U pacientok po implantácii 
protézy sa lokálna recidíva môže vyskytovať iba v tenkom páse podkožného tkaniva medzi 
kožou a protézou, ktorý by mal byť dobre dostupný palpačným vyšetrením, alebo tesne nad 
pektorálnym svalom. Keďže vo väčšine prípadov je fascia pektorálneho svalu chirurgicky 
odstránená, pravdepodobnosť recidívy nad pektorálnym svalom je malá. Odporúča sa preto 
observovať tieto pacientky iba fyzikálnym vyšetrením a zobrazovacie metódy používať iba na 
doriešenie fyzikálnych nálezov(4). 

 Význam kombinácie mamografie s USG prsníka u pacientok v observácii nie je známy. 
Predpokladá sa, že prínos kombinácie vyšetrení by mohol byť rovnaký ako v zdravej 
populácii, kde síce zvyšuje pravdepodobnosť zachytenia asymptomatického karcinómu 
v porovnaní so samotnou mamografiou, ale zároveň v podstatnej miere zvyšuje počet falošne 
pozitívnych nálezov, čo vedie k zbytočným biopsiam. ASCO neodporúča preto USG 
vyšetrenie ako štandardnú súčasť observácie(16).  

Gynekologické vyšetrenie 

 ASCO odporúča pravidelné gynekologické kontroly, vrátane cytológie, u všetkých žien, 
najmä však ženy užívajúce tamoxifen.. Nie je však presne stanovený optimálny interval 
gynekologických kontrol. U žien s negatívnym gynekologickým nálezom sa považuje za 
dostatočné vykonať vyšetrenie jedenkrát ročne. Tento interval by však mohol byť dlhší 
u pacientok po totálnej hysterektómii a bilaterálnej salpingo-ooforektómii. Stále však nie je 
jasné či, či by pravidelné gynekologické kontroly mali absolvovať všetky pacientky po 
totálnej hysterektómii. . Ak sa pacientka podrobila totálnej hysterektómiii z inej príčiny ako 
malignita, potom jediný význam pravidelných gynekologických kontrol spočíva v zachytení 
primárneho karcinómu pošvy alebo asymptomatických metastáz do pošvy, pričom obidva 
prípady sú veľmi zriedkavé(3). 
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Genetické vyšetrenie 

 Pacientky, ktoré majú vysoké riziko dedičnej formy karcinómu prsníka by mali podstúpiť 
genetické vyšetrenie. Rizikové skupiny pacientok sú:  

• židia rodu ashkenazi  
• anamnéza karcinómu ovária v akomkoľvek veku u pacientky alebo u jej prvo- alebo 

druhostupňových príbuzných  
• anamnéza karcinómu prsníka u prvostupňových príbuzných, ktorí nedosiahli vek 50 

rokov 
• 2 alebo viac prvo- alebo druhostupňových príbuzných, u ktorých sa diagnostikoval 

karcinóm prsníka bez ohľadu na vek  
• prítomnosť bilaterálneho karcinómu prsníka u pacientky alebo jej príbuzných 
• anamnéza karcinómu prsníka u mužských príbuzných 

 Ako už bolo spomenuté v úvode intenzívnejšie sledovanie, s cieľom odhalenia recidívy 
ochorenia u asymptomatických pacientok, nepredlžuje prežívanie ani nezlepšuje kvalitu 
života, v porovnaní s bežnými odporúčaniami(7). 

Vyšetrenia, ktoré sa neodporúčajú pravidelne vykonávať 
u asymptomatických pacietiek 

• kompletné laboratórne vyšetrenie séra vrátane vyšetrenia funkcie pečene: 
laboratórne parametre súvisiace s funkciou pečene môžu byť zvýšené u 32-95% 
pacientok s metastatickým postihnutím pečene, avšak môžu byť rovnako zvýšené 
u 60-80% pacientok bez pečeňových metastáz. . Jednorazové zachytenie patologickej 
hodnoty nie je výpovedné. Dôležitá je dynamika opakovane zaznamenaných 
vzostupov, ktorá môže svedčiť pre prítomnosť metastáz v pečeni . Rutinné 
vyšetrovanie pečeňových testov sa nepovažuje za obligatórne, keďže 
v randomizovaných štúdiách sa nepreukázal benefit tohto vyšetrovania na prežívanie 
pacientok(17). 

• RTG pľúc: je veľmi zriedka užitočný na zachytenie asymptomatickej recidívy 
ochorenia pre jeho obmedzenú citlivosť(18). 

• scintigrafia kostí a hladina ALP: kostné metastázy sú takmer vždy diagnostikované 
na základe klinických symptómov. Aj u pacientok s pravidelne vykonávanou 
scintigrafiou sa väčšina kostných metastáz zistí na základe symptómov. Neexistuje 
žiaden dôkaz, že včasné zistenie kostných metastáz u asymptomatických pacientok by 
zlepšilo dlhodobé liečebné výsledky. ALP nie je ani dostatočne senzitívna ani 
dostatočne špecifická na detekciu asymptomatických kostných metastáz(19). 

• .CT hrudníka, brucha alebo panvy Pravidelné CT vyšetrenie u asymptomtických 
pacientok v observácii po liečbe karcinómu prsníka sa zatiaľ neukázalo byť dostatočne 
efektívne pre rutinné použitie. Včasné metastázy na pľúcach, v pečeni alebo v malej 
panve sa pri rutinnom vyšetrení zistili u 4-0,5% pacientok. Pravidelné použitie CT 
vyšetrení bolo spojené s vyšším počtom falošne pozitívnych nálezov a neovplyvnilo 
celkové liečebné výsledky(20). 

• Onkomarkery zo séra: Viaceré klinické štúdie dokázali, že použitím sérových 
onkomarkerov (hlavne Ca153) možno zistiť recidívu karcinómu prsníka približne o 5-
6 mesiacov skôr ako zobrazovacími metódami. Problémom zostáva, že žiadna hladina 
onkomarkerov nie je dostatočne senzitívna a špecifická, aby stačila ako dôkaz recidívy 
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ochorenia. Aj pri opakovane potvrdenom vzostupe sérových markerov, je potrebné 
dokázať recidívu zobrazovacími metódami. Až potom je možné začať liečbu. Zatiaľ 
neexistuje žiaden dôkaz, že skoršie začatie liečby u pacientov s recidívou potvrdenou 
pomocou onkomarkerov by viedlo k lepším liečebným výsledkom v porovnaní 
s pacientkami, u ktorých bola liečba začatá neskôr na základe symptómov. 
Paliatívnosť liečby recidívy karcinómu prsníka je pravdepodobne príčinou, že 
i prípadný včasnejší záchyt recidívy neprinesie pacientkam podstatnejší benefit. 
Z tohto dôvodu sa pravidelné sledovanie sérových markerov nepovažuje za obligátne 
vyšetrenie v observácii pacientok po liečbe karcinómu prsníka(21,22,23). 

• MRI prsníka:  Použitie MRI v skríningu karcinómu prsníka u zdravých žien s vyšším 
rizikom potvrdilo, že MRI je v porovnaní s mamografiou viac senzitívne ale menej 
špecifické. Neexistuje žiadna klinická štúdia, ktorá by presne určila význam 
pravidelného použitia MRI v observácii asymptomatických pacientok po liečbe 
karcinómu prsníka. Na základe výpočtov, v ktorých sa zohľadnila senzitivita MRI 
a mamografie ako i pravdepodobnosť výskytu recidívy, sa ukazuje, že zavedenie MRI 
do rutinného používania pri observácii by pravdepodobne neprinieslo podstatnejšie 
zlepšenie terapeutických výsledkov, ale celú observáciu by podstatne predražilo. 
Rutinné používanie MRI v observácii sa preto neodporúča(24,25). 

• PET scan: Optimálne využitie PET scanu je predmetom klinických štúdií. 
V retrospektívnych štúdiách sa potvrdilo, že PET scan bude senzitívnejši pri záchyte 
včasnej recidívy karcinómu prsníka v porovnaní s mamografiou alebo sérovými 
onkomarkermi. Vplyv PET-scanu na celkové liečebné výsledky nebol zatiaľ cieľom 
žiadnej štúdie. Existuje však oprávnená pochybnosť, že podobne ako pri sérových 
markerov skoršie zistenie recidívy pomocou PET-scanu sa nepremietne do zlepšenia 
prežívania ale podstatne zvýši cenu observácie. Rutinné používanie PET-scanu sa 
v observácii asymptomtických žien po liečbe karcinómu prsníka neodporúča(26,27). 

• Duktálna laváž: Cieľom duktálnej laváže je zistenie atypických buniek v duktálnom 
epitele, ktoré by mohli viesť k detekcii včasných štádií karcinómov prsníka. Využitie 
duktálnej laváže v observácii asymptomatických pacientok po liečbe karcinómu 
prsníka je predmetom klinických štúdií(28). 
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