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ÚVOD
Mamológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov.
Ide o multidisciplinárny odbor, pretože v sebe zahŕňa diagnostiku, chirurgiu, patológiu
a liečbu ochorení mliečnej žľazy. Synonymom názvu odboru je senológia (z francúzskeho
slova „sein“ (prsník) na počesť francúzskeho lekára, profesora Ch. Grosa, zakladateľa
medzinárodnej senologickej spoločnosti). Mamológia sa aj na Slovensku začlenila do odboru
gynekológia a pôrodníctvo a stala sa tak súčasťou pre- a postgraduálneho vzdelávania
lekárov. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS má svoju Senologickú sekciu,
ktorá združuje gynekológov ako aj špecialistov z iných medicínskych odborov, zaoberajúcich
sa chorobami prsnej žľazy. Vzhľadom na široký záber odboru nie je možné na nasledujúcich
stránkach rozobrať celú problematiku mamológie. Predložené učebné texty majú slúžiť
študentom medicíny pri štúdiu odboru gynekológia a pôrodníctvo a gynekologická onkológia,
ale verím, že môžu byť dobrou pomôckou aj v postgraduálnej príprave špecialistov pred
atestáciou.

Bratislava, 2014

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
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1 ANATÓMIA PRSNÍKA
Prsník je lokalizovaný nad superficiálnou fasciou svalov prednej hrudnej steny (m. pectoralis
major), zhruba medzi II. a VI. rebrom. Mediálne siaha až po vonkajší okraj hrudnej kosti
(sternum) a laterálne do úrovne prednej axilárnej čiary. Prsník (obr. 1) sa skladá z vlastnej
prsnej

žľazy

a z okolného

väziva.

Bradavka

(papilla)

a jej

dvorec

(areola)

sú

hyperpigmentované a tvoria tzv. areolomamilárny komplex, ktorý obsahuje aj bunky hladkej
svaloviny, ktoré umožňujú vztýčenie bradavky. Zmeny pigmentácie bradavky sú typické pre
tehotenstvo. Na okraji dvorca vyúsťujú rudimentárne mliečne žliazky (glandulae areolares
sec. Montgomeryi), ďalej kožné mazové a potné žliazky. Všetky tieto žliazky sú výrazne
aktívnejšie počas tehotenstva. Na povrchu bradavky tvoria miniatúrne tubercula areolaria.
Fibrózne spojivové tkanivo obaľuje jednotlivé laloky mliečnej žľazy a tvorí medzi nimi
podpornú sieť väzivových sept (ligamenta Cooperi, ligamentum suspensorium mammae,
retinaculum cutis mammae), ktoré končia ventrálne v podkoží a dorzálne tvoria zadný list
povrchovej fascie. Medzi ním a fasciou svalov prednej hrudnej steny sa nachádza tzv.
retromamárna burza, diskrétny priestor, ktorý možno identifikovať počas chirurgického
výkonu na prsníku. Priestor medzi žľazovými štruktúrami vypĺňa tukové tkanivo. Prsník teda
nie je homogénny orgán, ale je zložený zo žľazového, tukového a spojivového tkaniva,
pričom samotné žľazové tkanivo tvorí (okrem obdobia dojčenia) asi len polovicu prsníka.
Váha aj veľkosť prsníka podlieha fluktuáciam vzhľadom k veku, menštruačnému cyklu, či
laktácii a gravidite. Prsník môže v dospelosti zaujať niekoľko tvarových typov ako:
-

mamma disciformis - plochý, nízky prs;

-

mamma hemispheroidea - „klasický“ polokruhový tvar;

-

mamma piriformis - hruškovitý tvar, častý v strenom veku;

-

mamma pendula - ovisnutý prsník, častý v pokročilom veku, podmienený stratou tuku.

Arteriálne zásobenie prsníka obstarávajú rr. mammarii z a. thoracica interna, a. thoracica
lateralis, a thoracica superior a aa. intercostalles II-IV. Vény opisujú anastomotický kruh
okolo bázy papilly, prvýkrát nazvaný circulus venosus Hallerom. Odtiaľ sa zbiehajú k žľaze
a následne do v. thoracica interna a v. thoracica lateralis. Hlavná destinácia odtoku lymfy
prsníku z prsníka sú axilárne lymfatické uzliny, aj keď sa vie, že existuje viacero smerov
odtoku lymfy. Doteraz neexistuje jednotná zhoda v presnom priebehu toku lymfy. Všeobecne
je akceptovaný zber lymfy cez plexus subareolaris Sappeyi. Modernými rádioizotopovými
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metódami sa zistilo, že 97 % lymfatického toku smeruje k pazuche a zvyšok do uzlín popri a.
thoracica interna (a. mammaria interna). K axilárnym uzlinám patrí aj Sorgiusova uzlina,
ktorá býva často tzv. sentinelovou uzlinou. Nervové senzitívne zásobenie prsníka je
zabezpečené nn. intercostales IV-VI. Oblasť bradavky patrí pod dermatóm T4. Autonómna
inervácia prichádza cestou periarteriálnych pletencov.
Vlastná prsná žľaza pozostáva z 15 až 20 lalokov (lobus) mliečnej žľazy tubuloalveolárneho
typu, ktoré sa ďalej delia na lalôčiky (lobuli). Každý lalok mliečnej žľazy je zakončený
hlavným mliekovodom (ductus lactiferus) o priemere 2 až 4 mm. Tesne pod bradavkou sa
hlavné mliekovody rozširujú (sinus lactiferus) a vyúsťujú na bradavke zúženým otvorom
(porus lactiferus) o priemere 0,4 až 0,7 mm, ktorých je celkom asi desať až pätnásť.
Tubuloalveolárne mliečne žliazky sú modifikované apokrinné potné žliazky a ležia
v podkožnom väzive. Laloky radiálne vybiehajú z papilly a sú ďalej rozdelené do lalôčikov
známych ako terminálna dukto-lobulárna jednotka (TDLU). Každá žliazka vedie do
ductus lactiferus, ktorý sa otvára do bradavky. Blízko ku koncu sú ducti lactiferi pokryté
vrstevnatým dlaždicovitým epitelom. Epiteliálna pokrývka duktu sa graduálne mení
z vrstevnatého rohovatejúceho epitelu na dvojvrstevný kuboidálny v sinus lactiderus
a nakoniec na jednotnú vrstvu kubického alebo cylindrického jednovrstevného epitelu
v zvyšku duktu. Postupné štiepenie duktov vedie až k terminálnej dukto-lobulárnej jednotke.
TDLU predstavuje zhluk malých sekrečných alveolov (v laktujúcej žľaze) alebo terminálnych
duktov (v inaktívnej žľaze) obklopených intralobulárnym väzivom. Každá TDLU tvorí zhluk
malých alveolov (podobajúcich sa na strapec hrozna), ktoré tvoria lalôčik a skladajú sa
z následujúceho (obr. 2):
-

terminálne dukty sa nachádzajú v inaktívnej žľaze. Počas tehotenstva a po pôrode sa
epitel terminálnych duktov diferencuje do plne funkčných sekrečných alveolov
produkujúcich mlieko;

-

intralobulárny zberný kanálik - sekrét cez neho prechádza do ductus lactiferus;

-

intralobulárna stróma - je tvorená špecializovaným hormón senzitívnym voľným
väzivom, ktoré obklopuje terminálne dukty a alveoli. Obsahuje početné adipocyty.

Najdôležitejšie bunky nachádzajúce sa v prsnej žľaze sú glandulárne epitelové bunky
vystielajúce duktálny systém a myoepitelové bunky, ktoré ležia medzi povrchovými
glandulárnymi bunkami a bazálnou membránou. Myoepitelové bunky tvoria sieť (podobnú
pletenému košíku) v sekrečnej časti vývodov. Kontrakcia týchto buniek napomáha ejekcii
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mlieka počas laktácie. Recentné immunofluorescenčné štúdie ukazujú, že progenitorové
bunky nachádzajúce sa v duktulárnom epiteli dávajú vznik obom druhom buniek, ako
alveolárnym sekrečným bunkám, tak myoepitelovým bunkám. Morfológia sekrečnej časti
žľazy sa mení s menštruačným cyklom. V inaktívnej žľaze je glandulárna časť riedka
a pozostávajúca prevažne z duktálnych elementov. Počas folikulárnej fázy je intralobulárna
stróma redšia a terminálne dukty vyzerajú ako povrazce kubického epitelu bez zjavného
lúmenu. Počas luteálnej fázy sa epitelové bunky zväčšia vytvorí sa lúmen a malé množstvo
sekrétu. Taktiež v extracelulárnom priestore sa nahromadí malé množstvo tekutiny. Toto je
nasledované abruptnou involúciou a apoptózou v posledných pár dňoch mestruačného cyklu.
Prsná žľaza prejde dramatickými morfologickými zmenami v príprave na laktáciu a počas nej
(pozri ďalej v kap. Fyziológia prsníka).

Obr. 1 Schematické znázornenie hlavných anatomických štruktúr prsníka
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Obr. 2 Schematické znázornenie terminálnej dukto-lobulárnej jednotky (TDLU)
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2 FYZIOLÓGIA PRSNÍKA
Prsník je sekundárny pohlavný orgán, ktorého primárnou úlohou je tvorba a sekrécia mlieka.
Mlieko je zdrojom výživy a protilátok pre novorodenca. Pre úplný rozvoj mliečnej žľazy je
potrebná celá rada faktorov. Z hormónov sú hlavne estrogény, ktoré sú primárne zodpovedné
za proliferáciu vývodov a progesterón, ktorý je primárne zodpovedný za vývoj lobulov.
Z pokusoch na potkanoch je zrejmé, že k vývoju ich prsnej žľazy je potrebný aj prolaktín, ale
či je tomu tak aj u ľudí, nie je celkom jasné. Hladina prolaktínu stúpa počas tehotnosti až do
pôrodu a je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotného vývoja terminálnych duktolobulárnych
jednotiek. Tento proces je v tehotnosti ovplyvňovaný aj vysokými hladinami estrogénov
a gestagénov produkovanými placentou. Napriek tomu, že vo vývine žľazy hrá úlohu aj
rastový hormón STH, pri jeho nedostatku (u nanikov) sa dá pozorovať normálny vývoj
prsníka a aj laktácia. U mužov prsná žľaza v dôsledku účinkov testosterónu regreduje, ale jej
tkanivo obsahuje receptory pre rovnaké signálne molekuly, takže môže reagovať na rovnaké
podnety.
Vývoj a rast mliečnej žľazy počas života ženy vo vysokej miere ovplyvňujú prirodzené
estrogény a gestagény. Dlhý čas sa hlavná úloha pripisovala estrogénu. Pri dysgenéze gonád
naozaj stačí samotná substitúcia estrogénmi na úplné vyzretie mliečnej žľazy. Iné štúdie však
neskôr ukázali, že žľazový epitel prsníka proliferuje podstatne silnejšie v luteálnej fáze cyklu.
Morfológia žľazy sa teda mení nielen počas jednotlivých období života ženy, ale aj počas
menštruačného cyklu, pričom v luteálnej fáze cyklu dosahujú maximum nielen počty mitóz,
ale aj stupeň apoptózy žľazových buniek. Tento rytmus sa zachováva aj počas užívania
hormonálnej antikoncepcie, pričom počet mitóz sa môže ešte ľahko zvýšiť. Počet mitóz
v žľazových bunkách naopak klesá po menopauze, ale tento trend sa môže zmeniť užívaním
hormonálnej substitučnej liečby. Epitel mliečnej žľazy sa očividne odlišuje od endometria
v tom, že kým proliferačné maximum endometria sa nachádza v prvej, estrogén-dominantnej
fáze cyklu, epitel mliečnej žľazy má najväčšiu mitotickú aktivitu v druhej, gestagéndominantnej fáze cyklu. Niet pochýb o tom, že estrogény podporujú rast nielen normálneho
epitelu mliečnej žľazy, ale aj buniek mamárneho karcinómu. Menej jasná je však ich úloha pri
malígnej transformácii buniek mliečnej žľazy. Názory na gestagény sa rozchádzajú: na jednej
strane sa hovorí o ich protektívnom účinku vzhľadom na ich úlohu pri diferenciácii
a apoptóze buniek, na druhej strane sa poukazuje na ich možný nepriaznivý efekt na žľazový
epitel prsníka v súvislosti s ich proliferačným účinkom, ktorý by sa uplatnil hlavne za
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známeho predpokladu, že karcinogénne noxy poškodia bunky najmä počas mitóz. Známy je
fakt, že zvýšené riziko karcinómu prsníka v peri- a postmenopauze sa prejaví po dlhoročnom
užívaní práve kombinovaných (estrogén-progesterónových) preparátov. Treba však povedať,
že kým existuje viacero štúdií o proliferačnej aktivite benígnych a malígnych tumorov, máme
k dispozícii len málo prác o bunkovej aktivite epitelu v normálnom mamárnom tkanive
a o jeho ovplyvňovaní endogénnymi steroidmi počas prirodzeného menštruačného cyklu.
Laktácia
Z hľadiska vývoja prsnej žľazy je potrebné si uvedomiť, že tehotenstvo a dojčenie sú
vlastnými vývinovými štádiami prsnej žľazy a sú tak pod zvláštnou hormonálnou reguláciou.
Počas tehotenstva sa o plnú diferenciáciu epitelu prsnej žľazy stará ďalší hypofyzárny hormón
– prolaktín (PRL). Aj keď jeho funkcia je tradične spájaná s laktáciou, sám o sebe má
u vertebrát ešte celú radu (udáva sa že až 300!) iných úloh a účinkov. Sekrécia prolaktínu je
regulovaná endokrinnými neurónmi v hypothalame. Najdôležitejšie z nich sú neurosekrečné
neuróny tuberoinfundibula v nucleus arcuatus, ktoré vylučujú dopamín, ktorý zase pôsobí na
D2 receptory laktotrópnych buniek hypofýzy ako tzv. prolaktín-inhibičný hormón (PIH). TRH
(thyrotropin-releasing hormone, thyreoliberin) má stimulačný efekt na uvoľňovanie
prolaktínu, čo má praktický význam pri hľadaní príčin hyperprolaktinémie (mimo
tehotenstva). Prolaktín stimuluje prsnú žľazu k produkcii mlieka. Po vypudení placenty za
pôrodu dôjde k prudkému poklesu hladín estrogénov a progesterónu, čo vedie k iniciácii
laktácie. Estrogény síce podporujú rast mamárneho tkaniva, ale sú súčasne antagonistami
prolaktínu čo sa týka stimulácie tvorby mlieka, preto ich náhly pokles vedie k uplatneniu
sa fyziologického účinku prolaktínu. Samotný sací reflex okrem uvoľňovania oxytocínu
prispieva aj zvýšenej tvorbe prolaktínu. Dojčiace ženy majú po pôrode asi polročnú
amenorrhoeu, zatiaľ čo nedojčiace ženy dostanú prvú menštruáciu asi za 6 týždňov. Dojčenie
podporuje sekréciu prolaktínu, ktorý zase tlmí sekréciu GnRH a jeho pôsobenie v hypofýze
a antagonizuje pôsobenie gonadotropínov na vaječníky, čo zabraňuje ovulácii. Pretrvávanie
zvýšených hladín prolaktínu aj po odstavení dojčenia a s tým spojená dlhotrvajúca
amenorrhoea a galaktorrhoea (Chiariho-Fromellov sy.) môže viesť až k atrofii genitálu.
Do hormonálnej regulácie prsnej žľazy počas tehotenstva zasahuje aj ľudský placentárny
laktogén (hPL, human placental lactogen, chóriový somatomamotropín). HPL sa objavuje
v krvi v šiestom týždni tehotenstva, plató dosahuje v treťom trimestri a mizne skoro po
pôrode. Je produkovaný exkluzívne placentou. Napriek svojmu názvu nie je štrukturálne
a funkčne podobný prolaktínu, ale skôr rastovému hormónu. Jeho funkcia spočíva
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pravdepodobne len v príprave metabolizmu na laktáciu (znižuje hladinu inzulínu, a tak
zvyšuje štiepenie mastných kyselín potrebných k laktácii, má laktogénne pôsobenie). Jeho
ľahký diabetogénny účinok môže viesť k exacerbácii gestačného diabetu. Napriek tomu, že je
pomerne dlho známy, je jeho presná funkcia neznáma.
V súvislosti s hormonálnym riadením laktácie je nevyhnutné spomenúť aj oxytocín. Oxytocín
pôsobí predovšetkým na mliečnu žľazu a maternicu, ale môže sa podieľať aj na zániku žltého
telieska na začiatku tehotnosti. Oxytocínový receptor, ktorý bol klonovaný z ľudského
myometria, bol identifikovaný aj v mamárnom tkanive a vo vaječníkoch. U cicavcov
spôsobuje oxytocín kontrakciu myoepitelových buniek, ktoré sú podobné bunkám hladkého
svalu a obopínajú výstielku žľazových vývodov. Ich kontrakciu vypudzujú mlieko do
distálnejších partií vývodového sytému až nakoniec von z bradavky (ejekcia mlieka). Ejekcia
mlieka je normálne zahájená neuroendokrinným reflexom, ktorý spustia dotykové vnemy na
bradavke a vzruchy sa vedú somatickými dráhami centrálne so nucleus supraopticus
a paraventricularis. Následné dráždenie neurónov potom vyvolá uvoľňovanie oxytocínu zo
zadného laloku hypofýzy. Sekréciu oxytocínu vyvoláva takisto dráždenie genitálu a niektoré
emócie (tzv. erotická laktácia). Z tohto pohľadu má oxytocín ešte ďalšiu funkciu tzv.
neuromodulátora intimity. Oxytocín spôsobuje okrem ejekcie mlieka aj kontrakcie
myometria. Počet oxytocínových receptorov v myometriu stúpa počas tehotnosti a dosahuje
vrchol pred pôrodom. Tlak hlavičky plodu na mäkké pôrodné cesty vyvoláva aferentné
vzruchy to tých istých mozgových centier ako pri laktácii s následným uvoľňovaním
oxytocínu, ktorý následne zosilňuje kontrakcie maternice (Fergusonov reflex). V období
šestonedelia napomáha oxytocín uvoľňovaný pri dojčení zavinovaniu mymometria počas
involučných popôrodných zmien.
Inzulín (alebo skôr IGF-1), mineralokortikoidy a glukokortikoidy sa v štúdiách na
tkanivových kultúrach ukazujú takisto ako dôležité (spolu v indukovaní bunečnej proliferácie
a diferenciácie do zrelých lobuloalveolárnych štruktúr. Tieto hormóny nielen ovplyvňujú
proliferáciu samotnej žľazy, ale aj alterujú expresiu trofických faktorov okolných
myoepithelových buniek. K správnej diferenciácii epitelových buniek prispieva aj zložitá
interakcia s extracelulárnou mátrix a stromálnymi bunkami. Lobuli mliečnej žľazy
prechádzajú v gravidite štrukturálno-morfologickými zmenami, ktoré pokračujú v laktácii
a končia po odstavení dojčenia. Tzv. L1 typ lobulov nerodiacej a nedojčiacej ženy sa
začiatkom tehotnosti mení na L2 typ a neskôr na L3 typ s podstatne vyšším počtom lobulov.
Plne vyvinutý a diferencovaný systém duktov a alveol pripravených na dojčenie je až v L4
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type lobulov na konci gravidity. To teda znamená, že plnú diferenciáciu dosiahne prsná žľaza
len v gravidite počas laktácie. Vskutku, ženy ktoré nikdy neboli tehotné a hlavne nedojčili
majú zvýšené riziko vzniku karcinómu prsníka o.i. aj v dôsledku absencie vývojových štádií
plne diferencovaného epitelu terminálnej duktolobulárnej jednotky.
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3 ZOBRAZOVACIE VYŠETRENIA PRSNÍKOV
3.1 RÖNTGENOVÁ MAMOGRAFIA
Mamografia je špeciálne rtg-vyšetrenie prsníkov, ktoré sa vykonáva na prispôsobenom
prístroji – mamografie (obr. 3). Mamografický prístroj pracuje na princípe merania hustoty
tkaniva, ktorým mäkké röntgenové žiarenie s energiou 25-30 keV preniká. Normálne tkanivo
prsníka je relatívne homogénne (má relatívne rovnakú hustotu), tkanivo v ktorom prebiehajú
zmeny sa vyznačuje vyššou hustotou. Na zvýšenie citlivosti vyšetrenia sa prsníky počas neho
stláčajú na vrstvu cca 5-7 cm pomocou tzv. kompresnej platne, ktoré je súčasťou zariadenia.
Snímkuje sa mäkkou snímkovacou technikou, kde stredná dávka absorpcie ionizujúceho
žiarenia je asi 0,002 Gy pre 2 snímky, pričom dávka do 0,01 Gy sa všeobecne pokladá za
neškodnú. V posledných rokoch sa so zavedením digitálnej mamografie dávky žiarenia ešte
znížili. Obraz vzniká v digitálnej platni v podložnom stolíku (teda nie na klasickej filmovej
fólii) a prenáša sa prostredníctvom počítačovej analýzy na digitálny monitor s vysokým
rozlíšením obrazu. Celá procedúra vyšetrenia sa tým výrazne skrátila a navyše sa spresnila
detekcia malých diskrétnych lézií prsníkov. Každý prsník sa osnímkuje v dvoch projekciách:
kraniokaudálnej (CC) a šikmej (45°) mediolaterálnej (MLO), v prípade potreby sa doplní
kolmá (90°) bočná projekcia (ML). Výsledkom jedného základného vyšetrenia sú teda štyri
2D snímky prsníkov. Pomer rizika vzniku tzv. indukovaného karcinómu (vyvolaného
röntgenovým žiarením) a benefitu z hľadiska včasného odhalenia rakoviny prsníka hovorí
jasne v prospech mamografie.

Obr. 3 Mamografický prístroj (vľavo) s prídatnou stereotaktickou jednotkou (vpravo)
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V zásade treba rozoznávať diagnostickú mamografiu u žien s klinickým nálezom
a skríningovú mamografiu, t.j. hromadné vyšetrovanie asymptomatických žien v presne
stanovených vekových skupinách a v presne určených časových odstupoch za účelom
odhalenia nehmatných nádorov prsníkov. Zo všetkých dostupných zobrazovacích metód sa
jedine rtg-mamografii darí znižovať mortalitu žien s karcinómom prsníka, a to asi o 20-30 %
v krajinách, kde sa vykonáva mamografický skríning. Pri skríningu sa zachytia malé
karcinómy, ktoré ešte nie sú hmatateľné. Podozrivé palpačné nálezy treba samozrejme
objasniť pomocou diagnostickej mamografie v ktoromkoľvek veku ženy. Uvádza sa, že
mamografii uniká asi 10 % pozitívnych nálezov, časť z nich možno objaviť niektorou
z ďalších zobrazovacích metód, najmä ultrazvukom. Ide hlavne o žľaznaté prsníky mladých
žien, ktoré robia ťažkosti mamografickému zobrazeniu, alebo lokalizácie tumorov v častiach
prsníkov, ťažšie prístupných mamografii (príliš kraniálne, laterálne alebo axilárne
uloženie).Podľa súčasnej platnej legislatívy má v Slovenskej republike nárok na preventívne
mamografické vyšetrenie každá žena po dovŕšení 40. roku života v dvojročných intervaloch.
Ženám užívajúcim hormonálnu substitučnú liečbu sa vyšetrenie odporúča v ročných
intervaloch. Na mamografické vyšetrenie môže pacientku odoslať gynekológ, všeobecný
lekár, chirurg a klinický onkológ. Vyšetrenie sa prepláca zo zdrojov povinného zdravotného
poistenia. Na druhej strane treba povedať, že na Slovensku doteraz neexistuje organizovaný
skríning rakoviny prsníka podľa odporúčaní smerníc EÚ.
Popisovanie nálezov v mamografii, hlavne skríningovej, vyžaduje špeciálnu edukáciu
a vysokú erudíciu diagnostika. Podľa odporúčaní EÚ by mal byť každý nález popísaný
nezávisle dvoma odborníkmi (tzv. dvojité čítanie), pričom každý z nich by mal odčítať ročne
5000 snímok. Mamografický obraz prsníka nie je u všetkých žien uniformný, závisí od
životného obdobia a konštitučného typu pacientky. Jednotlivé typy parenchýmu prsníkov
v mamografickom obraze sú uvedené v tab. 1 a na obr. 4. Podľa Tabára sa mamografické
nálezy rozdeľujú do štyroch základných kategórií (tab. 2), pričom každý z nich sa môže
kombinovať navzájom ako aj s ďalšími podozrivými znakmi (tab. 3) Pre lepšiu komunikáciu
s ostatnými špecialistami sa mamografické nálezy zaraďujú do BI-RADS kategórii (Breast
Imaging-Reporting and Data System), ktoré boli prebraté od Americkej spoločnosti
rádiológov a sú v súčasnosti celosvetovo akceptované (tab. 4).
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Tab. 1 Základné typy parenchýmu prsníka
-

juvenilný
fertilný
prechodný
atrofický

Obr. 4a Typológia žľazy podľa Tabára
Prechodný I. typ (vľavo) s postupne redukujúcim sa parenchýmom žľazy. II. typ (vpravo) dobre prehľadný terén s takmer plne redukovaným žľazovým parenchýmom.

Obr. 4b Typológia žľazy podľaTabára
III. typ žľazy (vľavo) s reziduálnou fibrózou tkaniva retromamilárne. IV. typ (v strede)
je neredukujúci, adenózny typ žľazy. V. typ (vpravo) je neprehľadný neredukujúci terén
s vysokou rtg-denzitou parenchýmu.
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Tab. 2 Základné typy mamografických nálezov
-

ohraničené plošné zatienenia
zatienenia hviezdicovitého tvaru
poruchy architektoniky parenchýmu
makro- a mikrokalcifikáty

Tab. 3 Suspektné mamografické znaky
-

zhrubnutie kože
vťahovanie kože
vťahovanie bradavky
radiálna jazva
deštrukcia architektoniky parenchýmu prsníka
asymetrický okrsok zatienenia
susp. mikrokalcifikáty

Tab. 4 BI-RADS kategórie mamografických nálezov
BI-RADS kategória

Definícia nálezu

0

nekompletný nález,
potreba ďalšieho vyšetrenia

1

normálny, negatívny nález

2

benígny nález

3

pravdepodobne benígny nález,
odporúča sa kontrola v skrátenom intervale

4

nález podozrivý z malignity

4a

nízky stupeň podozrenia

4b

stredný stupeň podozrenia

4c

vysoký stupeň podozrenia

5

malígny nález

6

potvrdená malignita
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3.1.1

ŠPECIÁLNE MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIA

3.1.1.1 Duktografia
je mamografická technika, pri ktorej sa po sondáži mliekovodu, postihnutého patologickou
sekréciou, vpraví rtg kontrastná látka do jeho lúmenu. Na snímkach sa potom hľadajú výpady
kontrastu alebo jeho "stop" svedčiace pre intraduktálny proces. Samozrejmosťou je vyšetrenie
odtlačkovou cytológiou bradavky pred samotnou duktografiou.
3.1.1.2 Mamografická stereotaxia
Ide o intervenčnú mamografickú techniku, ktorá slúži riadeniu perkutánnych punkcií
prsníkov, či už za účelom zavedenia lokalizačných vodičov, alebo ihiel určených k odberu
bioptickej vzorky. Táto technika je k dispozícii vyše 30 rokov, ale nadobudla masový rozsah
hlavne v súvislosti so skríningovou mamografiou, ktorá odhaľuje malé, nehmatné lézie
prsníkov, ktoré je potom potrebné lokalizovať za účelom ich ďalšieho vyšetrenia.
Mamografickú stereotaxiu možno vykonávať na špeciálnych vodorovných stoloch, alebo na
prídatných

stereotaktických

jednotkách

k mamografu.

Presné

umiestnenie

lézie

v trojrozmernom priestore sa vypočíta na základe zmeny jej pozície na dvojrozmerných
stereosnímkach. Tieto sa získajú dvoma šikmými projekciami vo vopred presne stanovených
uhloch, zväčša +/- 15 °. Zmena projekcie lézie voči referenčnému bodu sa potom slúži na
vypočítanie x, y, z koordinát, ktoré navedú bioptickú prídatnú jednotku presne do bodu
záujmu vyšetrenia.

3.2 ULTRAZVUK
Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov – mamasonografia zaujalo v posledných rokoch pevné
postavenie v diagnostike nádorov prsníka. Zatiaľ čo pri vyšetrovaní orgánov malej panvy sa
používajú sektorové ultrazvukové hlavice (zväčša 3,5 MHz), prsník sa vyšetruje lepšie
lineárnymi multifrekvenčnými hlavicami s frekvenciami 7,5 až 13 MHz. Vyššími
frekvenciami (10 - 13 MHz) možno síce dosiahnuť exkluzívnej rozlišovacej schopnosti ale
hĺbka prieniku akustického signálu do tkaniva je menšia, takže nálezy nachádzajúce sa blízko
hrudnej steny nimi nemožno zodpovedne vyšetrovať. Pacientka pri vyšetrení leží na chrbte
s rukami založenými za hlavou. Systematicky sa prezrú všetky kvadranty a retromammilárna
oblasť prsníka. Vyšetrenie sa ukončí o sonografiou lokoregionálnych lymfatických uzlín:
axily a supra- / infraklavikulárnych lymfatických uzlín. Pri vyšetrovaní povrchovo uložených
nálezov možno použiť jednoduchú technickú pomôcku, ktorá vytvorí umelú vodnú
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medzivrstvu (tzv. akustické okno). Rovnako ako rtg-mamografia aj mamasonografia vyžaduje
pri posudzovaní jednotlivých nálezov skúsenosť vyšetrujúceho. Sonografický obraz prsníka je
odlišný v jednotlivých vekových štádiách ženy. Odporúča sa posudzovať parenchým prsníka
pri malej kompresii pomocou ultrazvukovej sondy. Retromamilárna oblasť zostane pri
kolmom vyšetrovaní skrytá v tieni, ktorý vzniká pod bradavkou, preto sa odporúča vyšetrovať
ju v tangenciálnych rovinách. Jednotlivé nálezy v prsníku sa hodnotia podľa ich vlastností v
ultrazvukovom obraze. Hodnotíme ich okraj, echoštruktúru a echodenzitu, efekt kompresie na
ich echogenicitu a zosilnenie či oslabenie ultrazvukových vĺn prechádzajúcich nálezom
(tab. 5).

Obr. 5 Hypoechogénne ložisko s nepravidelnými okrajmi, zmiešanej echogenity,
s laterálnymi tieňmi a miernym dorzálnym akustickým zosilnením (hore vľavo).
Vo farebne kódovanej sonografii pre pomalé prietoky (Power-Doppler) je zrejmý
vysoký stupeň neovaskularizácie s radiálne vstupujúcimi cievami do tumoru (hore
vpravo). Novovytvorené cievy v nádore sa vyznačujú nízkym indexom rezistencie (dole
vľavo). (Histológia: papilárny karcinóm)
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Tab. 5 Kritériá hodnotenia prsníkovej lézie v ultrazvukovom obraze
-

anechogénne ložisko
hypoechogénne ložisko
homogénna /nehomogénna echogenita
ostro / neostro ohraničené kontúry ložiska
hyperchogénna okrajová zóna
komprimovateľnosť dobrá / žiadna
dorzálne akustické zosilnenie echa
dorzálny akustický tieň
laterálny akustický tieň

Obr. 6 Elastografická štúdia zhubného nádoru prsníka s jeho 3D-rekonštrukciou
Suverénne postavenie má sonografia prsníka pri rozlišovaní cystických štruktúr od solídnych.
Jednoduché cysty majú hladkú , ostro ohraničenú stenu, sú anechogénne a ich tekutý obsah
zapríčiňuje zosilnenie nimi prechádzajúceho akustického signálu. Solídne lézie môžu byť buď
ostro ohraničené s homogénnou echogenicitou ako je tomu v prípade fibroadenómov, alebo sú
hypoechogénne s neostrými kontúrami a zapríčiňujú akustický tieň ako je tomu v prípade
karcinómov. Hyperechogénna okrajová zóna zapríčinená reaktívnou fibrózou zvyšuje
suspektnosť nálezu. Obraz karcinómov sa zväčša nemení pri zvýšenej kompresii zatiaľ čo
benígne nálezy sa dajú zväčša sčasti komprimovať a ich echogenita sa stáva homogénnejšou.
Aj keď kvalitné prístroje sú schopné zobraziť nález kalcifikátov v prsníkoch, ich tvar, forma
a vzájomná súvislosť sa nedá sonografiou zodpovedne zhodnotiť, čo podstatne ovplyvňuje
význam utrazvuku pre záchyt minimálnych, klinicky okultných lézií. Napriek tomu je
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ultrazvuk veľkým prínosom hlavne u mladých žien s dobre vyvinutým žľazovým tkanivom,
ktoré v rtg-obraze ťažko diferencovať vzhľadom na vysokú hustotu tkaniva. Možno ním
v takom teréne často objaviť nálezy, ktoré unikajú mamografii. Aj keď niektorí autori sú
optimistickí v súvislosti s ultrazvukom ako skríningovou metódou, treba tieto predstavy brať
s rezervou. Problematický je hlavne sonografický záchyt in situ karcinómov. Ak sa však
klinické vyšetrenie doplní o rtg- mamografiu a sonografiu, darí sa zachytiť až 97 %
pozitívnych nálezov. Ultrazvuk je takisto veľmi dobrou pomôckou pri predoperačnej
lokalizácii klinicky okultných lézií a pri perkutánnych biopsiách prsníkov, nakoľko tieto
procedúry možno riadiť v real-time obraze. Vybavenosť prístroja farebne kódovanými
technikami na zobrazenie krvných prietokov v novovytvorených nádorových cievach (obr. 5)
môže pri znalosti problematiky napomôcť pri diferenciálnej diagnostike solídno-cystických
lézií ako pri riadení perkutánnych biopsií. V posledných rokoch sa mamasonografické
prístroje obohatili o novú zobrazovaciu modalitu – elastografiu. Táto technika farebne kóduje
zmeny elasticity tkaniva vychádzajúc pritom z fyzikálnych vlastností jednotlivých štruktúr
zastúpených v zdravom a nádorom tkanive prsníkov (obr. 6). Vyvolanie zmeny elasticity
tkaniva sa pritom môže udiať priamo tlakom vyšetrujúceho na sondu (tzv. free-hand technika)
alebo sofistikovanejšie pomocou silného akustického impulzu vyslaného sondou radiálne
v hĺbke vyšetrovanej oblasti, pričom sa zaznamenáva rýchlosť pohybu vytvoreného vlnového
frontu, ktorá je nepriamo úmerná elasticite tkaniva vo vyšetrovanej oblasti (shear-wave
elastografia).

3.3 TERMOGRAFIA A TERMOVÍZIA
Termografia sníma rozdielnu teplotu kože prsníkov, či už špeciálnymi teplo-citlivými fóliami,
alebo termovíznou kamerou a premieta ich do farebnej škály. Táto metóda sa pre jej pomerne
nízku špecificitu a senzitivitu vo včasnej diagnostike karcinómu prsníka nepresadila
a v ostatnom čase sa od nej upúšťa.

3.4 NMR-MAMOGRAFIA
Vyšetrenie pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) môže pomôcť pri
diferenciálnej diagnostike mamárnych nádorov a v ich predoperačnom stagingu. Ide pritom
nielen o statické zobrazenie parenchýmu prsníka v šedej škále, ale aj o dynamické vyšetrenie
kumulácie špeciálneho kontrastného média (gadoliniumové cheláty, gadopentetát) vo
vyšetrovanej lézii (tzv. dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging DCE-MRI).
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Krivky vypočítaného vychytávania substancie v lézii sú typické pre karcinóm alebo benígne
zmeny. NMR mamografia má vysokú (takmer 100 %) senzitivitu, ale relatívne nízku
(60-80 %) špecificitu, nakoľko vysycovanie kontrastu môže prebiehať aj v benígnych léziách,
čo môže viesť k falošnej pozitivite nálezov. Naopak, negatívna prediktívna hodnota NMR
mamografie je veľmi vysoká. Pri chýbaní patologickej kumulácie kontrastu môžeme s veľkou
pravdepodobnosťou vylúčiť prítomnosť invazívneho karcinómu a/alebo high-grade DCIS.
Nespornými výhodami NMR mamografie sú absencia ionizujúceho žiarenia a jej nezávislosť
od rtg-denzity parenchýmu. Napriek tomu stúpajúcej frekvencii NMR vyšetrení prsníkov
v posledných dvoch dekádach rokov existujú stále nejasnosti v indikáciách k vyšetreniu
(tab. 6) a v interpretácii jeho výsledkov. V súčasnosti sa najviac kontroverzných názorov týka
postavenia NMR v predoperačnom stagingu novo diagnostikovaných karcinómov.
Tab. 6 Indikácie k NMR vyšetreniu prsníkov
-

preventívne vyšetrenie u dispenzarizovaných žien s vysokým rizikom (BRCA 1,2 ai.)
predoperačný staging u novozisteného karcinómu (?) (hlavne infiltrujúci lobulárny Ca)
podozrenie na reziduálny nádor po operácii
neznáme primárne ložisko karcinómu (pri negatívnej mamografii a sonografii)
hodnotenie účinku neoadjuvantnej chemoterapie
podozrenie na karcinóm pri stave po implantácii silikónových protéz
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Obr. 7 Invazívny duktálny karcinóm pravého prsníka zachytený u ženy s mutáciou
v géne BRCA1 v NMR-vyšetrení (dole) pri súčasne mamograficky neprehľadnom teréne
s vysokou rtg-denzitou parenchýmu (hore vpravo) a nejasnej ultrazvukovej lézii (hore
vľavo)
(foto: M. Schneiderová, MOÚ Brno)

3.5 POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT)
CT

sa

v diagnostike

karcinómu

prsníka

podieľa

na

jeho

stagingu

v zmysle

vylúčenia/potvrdenia vzdialených metastáz v pľúcach, pečeni, mozgu, event. iných orgánov
v čase primárnej diagnózy ochorenia. Na posúdenie samotných prsníkových lézií nemá
zásadný význam.
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3.6 ZOBRAZOVACIE METÓDY NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY
Celotelové scintigrafické vyšetrenie i.v. podaní malého množstva rádioizotopu technécia
Tc99m sa využíva na potvrdenie / vylúčenie prítomnosti kostných metastáz. Špeciálnou
gamakamerou sa potom nasnímajú miesta s podozrivou aktivitou osteoblastov /osteoklastov
suspektné z kostných metastáz. Tieto miesta však môžu mať aj iný organický pôvod, preto
vyžadujú ďalšiu diferenciálnu diagnostiku, zväčša cielenými rtg vyšetreniami. Vyšetrenie sa
vykonáva v čase primárnej diagnózy choroby a potom podľa potreby vo follow-up
sledovaniach. Scintigrafická gamakamera sa niekedy požíva aj na potvrdenie lokalizácie
sentinelových uzlín pri lymfatickom mapovaní rádionuklidmi.
Nie všetky kostné lézie (najmä deštruktívne, osteolytické) sú však viditeľné scintigrafickou
gamakamerou. V takýchto prípadoch nájde uplatnenie v ich vizualizácii pozitrónová emisná
tomografia (PET). PET sa uplatní pri vyhľadávaní aj iných metastáz ako kostných. Ide tu
o funkčné zobrazovacie vyšetrenie, ktoré deteguje zväzky gamalúčov, produkované
sekundárne emitovanými pozitrónmi z rádionuklidov, naviazaných na nosiče z biologicky
aktívnych látok. V onkologickej diagnostike sa používa rádionuklid analóga glukózy:
F-18-fluorodeoxyglukóza (FDG).Vychádza sa pritom z poznatku o odlišnom metabolizme
nádorovej bunky oproti normálnemu tkanivu (tzv. metabolického fenotypu malignity).
Povedľa zvýšenej syntézy DNA a zvýšenej utilizácie aminokyselín nájdeme v nádorových
bunkách aj zvýšenú glykolýzu a tým aj zvýšený prísun glukózového analógu FDG.
Cytoplazmatickou hexokinázou vzniknutý FDG-6-fosfát už neprechádza späť bunkovou
stenou a hromadí sa intracelulárne. Kumulovaný FDG-6-fosfát označený rádionuklidom je
potom zdrojom pre zobrazovacie vyšetrenie.
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4 INTERVENČNÉ VÝKONY V MAMOLÓGII
Perkutánne biopsie prsníkov sú základom presnej diagnózy "triple testu" (fyzikálne +
zobrazovacie + cytologické/histologické vyšetrenie) ochorení prsnej žľazy. V ostatnej dekáde
sa perkutánna mamodiagnostika etablovala ako diagnostická alternatíva k chirurgickej biopsii.
Medzi jej prednosti patria menšia invazivita, vyhnutie sa zbytočným operáciám u benígnych
lézií a lepšie plánovanie definitívnej liečby u malignómov. Hlavne so stále sa stupňujúcim
používaním skríningovej mamografie v rozvinutých krajinách sveta znižujú perkutánne
punkcie finančné náklady preventívnych programov. Eliminujú časť zbytočných celkových
anestézií, počet hospitalizácií, počet dvojdobých operácií v prípade malignómov
a v neposlednej miere ušetria mnohým pacientkam psychický stres z neistoty. Mamograficky
a sonograficky riadené punkcie majú pritom jasnú prednosť pred punkciami "z voľnej ruky".
Ultrazvuk je tiež jedinou metódou, pri ktorej možno vizualizovať priebeh biopsie v reálnom
čase a vidieť tak presne miesto, odkiaľ sa vzorka odoberie. V prípade lézií s čisto
röntgenovým korelátom treba punkcie riadiť mamografickou stereotaxiou. Súčasné európske
odporúčania hovoria, že aspoň 70 % detegovaných karcinómov (ako hmatných tak aj
nehmatných) by malo mať predoperačnú morfologickú diagnózu. Možno tak nielen
redukovať počet diagnostických chirurgických biopsií, ale aj podstatne skrátiť interval medzi
prvotnou diagnózou a začiatkom liečby. Na druhej strane možno pacientky s benígnym
nálezom ušetriť od zbytočných operačných výkonov.

4.1 TENKOIHLOVÁ ASPIRAČNÁ CYTOLÓGIA (FINE-NEEDLE
ASPIRATION CYTOLOGY, FNAC)
Tenkoihlová aspiračná cytológia prvá zaujala pevné postavenie v perkutánnej intervenčnej
mamodiagnostike v 80-rokoch minulého storočia. Používa sa tenká ihla o priemere 23 gauge
(0,75 mm), ktorá sa zavedie do vyšetrovanej lézie pod ultrazvukovou alebo stereotaktickou
(obr. 8) kontrolou a za podtlaku vyvinutého injekčnou striekačkou sa aspirujú bunky, ktoré sa
nanesú na podložné sklíčko, ktoré sa ponorí do fixačného roztoku. V prípade tekutého obsahu
cysty sa do laboratória odošle celý obsah striekačky, ktorý sa tam najskôr scentrifuguje.
Senzitivita FNAC sa udáva od 43 % do 92 %, špecificita od 89 % do 96 %. Údaje o počte
insuficientných odberov kolíšu od 0 % do 27 %. Nevýhodou FNAC je tzv. "šedá zóna"
výsledkov, v ktorých sa prekrývajú cytologické znaky niektorých proliferatívnych benígnych
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lézií a prekanceróz so znakmi typickými pre malignómy a frekvencia ktorých sa udáva od 7 %
do 10 %. Ďalšou a azda najväčšou nevýhodou FNAC je nemožnosť definitívne potvrdiť
infiltratívnosť nádorového procesu z cytologického obrazu, čo má podstatný význam pre
plánovanie primárnej (tab. 9). Napriek tomu zastáva FNAC dodnes svoje pevné miesto
v intervenčnej mamodiagnostike, hlavne pre svoju bezpečnosť, jednoduchosť a relatívne
nízke finančné náklady. Pre lepšiu zrozumiteľnosť cytologických vyšetrení a ďalší
manažment pacientok sa výsledky zaraďujú do C-kategórií (tab. 7).

Obr. 8 Stereotakticky riadená punkcia prsníka za účelom FNAC

Tab. 7 Kategorizácia cytologických nálezov z FNAC
Kategória

Definícia

C1

náter nedostatočný na hodnotenie, nereprezentatívny odber

C2

benígna lézia

C3

bunkové atypie, pravdepodobne benígneho pôvodu

C4

nález suspektný z malignity

C5

malígna lézia
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4.2 HRUBOIHLOVÁ PERKUTÁNNA BIOPSIA PRSNÍKA (CORE-CUT
BIOPSIA)
V intervenčnej mamodiagnostike sa z vyššie uvedených dôvodov začali etablovať nové
techniky perkutánnych punkcií, ktoré umožňujú histologizovať hmatné aj nehmatné lézie
prsníkov bez potreby chirurgickej intervencie. Získavanie cylindrických vzoriek tkaniva
prsníka prostredníctvom hrubých ihiel (core = jadro) znamenalo nový pokrok v diagnostike
nádorov prsníkov. Punkcia sa robí hrubšou ihlou (20-14 gauge), ktorá pozostáva z dvoch
súčastí. Vnútorná časť ihly má asi 0,5 cm za svojou špičkou výrez v tvare písmena "U"
(obr. 9), do ktorého sa počas punkcie dostáva cylinder tkaniva. Vonkajšia, ostrá časť ihly
odreže následne cylinder tkaniva od okolia a tento zostane v zbernom okienku ihly (z toho
core-cut biopsia). Ihly sa do vyšetrovaných lézií nastreľujú pomocou špeciálnych "zbraní",
ktoré časujú dvojdobý proces automaticky a takisto automaticky riadia silu penetrácie
punkčnej ihly (obr. 9). Kvalita zberu cylindrov sa tak výrazne zlepšila. Biopsie sa riadia
ultrazvukom alebo mamografickou stereotaxiou. Pri dostatočnej erudícii diagnostika
a patológa možno core-cut biopsiou dosiahnuť takmer 100 %-nú senzitivitu a špecificitu
vyšetrenia. Výhoda oproti FNAC je hlavne menší počet insuficientných odberov a možnosť
definitívneho histologického vyšetrenia lézie. Cylindre tkaniva možno okrem konvenčnej
histológie vyšetriť aj imunohistochemicky, čo má svoj význam hlavne pri plánovaní
predoperačnej

chemoterapie.

Podobne

ako

cytologické,

aj

histologické

nálezy

z hruboihlových punkcií prsníka sa zaraďujú do B-klasifikácie (tab. 8).

Obr. 9 Špeciálna bioptická „zbraň“ (vľavo) s patričnou bioptickou ihlou (v strede),
ktorá sa stereotakticky alebo pod ultrazvukovou kontrolou (vpravo) zavedie do
vyšetrovanej lézie
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4.3 VÁKUOVO-ASISTOVANÁ BIOPSIA PRSNÍKA (VAB)
Prednosťou VACB je získanie kvalitnejších (hrubších) vzoriek tkanív za účelom zníženia
podhodnotenia histologickej diagnózy malých nehmatných lézií (hlavne zoskupení
mikrokalcifikátov v mamografickom obraze). Inštrument sa zavedie do vyšetrovanej lézie pod
stereotaktickou (obr. 10) alebo ultrazvukovou (event. NMR) kontrolou a ihla zostáva v lézii
počas celej procedúry. Ihla má hrúbku zväčša 11 gauge (3 mm) a podobne ako core-cut ihla
má svoje zberné okienko. Tkanivo sa doňho dostáva aktívnym podtlakom pomocou vákua
vyrobeného vo vákuovej pumpe. Cylinder tkaniva sa potom odreže rotačným nožom, ktorý
vlastne predstavuje vnútornú, ostrú časť ihly. Rotačný nôž je poháňaný elektromotorom.
Podtlak dopraví odrezaný cylinder tkaniva do zbernej nádobky. Otáčaním ihly sa získa
ľubovoľný počet cylindrov tkaniva, ktoré sú objemnejšie ako pri core-cut biopsii. Cylindre
tkaniva sa v prípade odberu mikrokalcifikátov podrobia preparátrádiografii kvôli potvrdeniu
ich prítomnosti vo vyšetrovanej vzorke tkaniva. Na konci bioptickej procedúry sa do miesta
lézie zavedie kovový klip, pre potrebu jej prípadnej neskoršej lokalizácie.
Tab. 8 Klasifikácia histologických nálezov z perkutánnych biopsií prsníkov
Kategória

Definícia

B1

normálne tkanivo

B1a

nereprezentatívne tkanivo

B1b

normálne tkanivo mliečnej žľazy

B2

benígna lézia

B2a

benígna lézia – reprezentatívna vzorka

B2b

benígna lézia – neurčitá reprezentatívnosť vzorky

B3

neistý malígny potenciál

B3a

benígne lézie, ktoré môžu byť asociované s malignitou

B3b

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

B4

nález podozrivý z malignity

B5

malígna lézia

B5a

neinvazívny karcinóm

B5b

invazívny karcinóm

B5c

suspektná invázia

B5d

iné malignity (napr. lymfóm)
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Tab. 9 Výhody FNAC verzus core-cut biopsie
FNAC

core-cut biopsia

rýchlejšia
lacnejšia
menej invazívna
možnosť súčasnej liečby (cysty)
vyžaduje skúseného cytológa
„šedá zóna“ výsledkov

histologická diagnóza
posúdenie infiltrácie nádoru
menej insuficientných odberov
menší počet operácií
vyšetrenie prognostických faktorov
naplánovanie primárnej liečby

Obr. 10 Stereotaktická vákuovo-asistovaná biopsia prsníka na vodorovnom stole

4.4 ADVANCED BREAST BIOPSY INSTRUMENTATION (ABBI)
Prístrojom ABBI je možné získať ešte väčšie vzorky tkanív ako pri VAB. Lúmen kanýl
u ABBI varívuje až do priemeru 20 mm, čo dovoľuje vykonať úplnú excíziu malých
nehmatných lézií prsníkov v jednom intaktnom cylindri odobratej vzorky na rozdiel od
mnohopočetných fragmentov tkaniva pri VAB. Pri veľmi malých nehmatných léziách
prsníkov je možné pomocou ABBI inštrumentária docieliť kompletnú excíziu lézie aj
s čistými resekčnými okrajmi. ABBI sa vykonáva na stereotaktických vodorovných stoloch.
Postup pri ABBI je spočiatku podobný ako pri VAB: po uložení pacientky do vodorovnej
polohy na stole, kompresii prsníka a stereotaktickom zameraní lézie sa v lokálnej anestézii
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vykoná krátka incízia kože a následne punkcia lézie tenkou vodiacou ihlou. Po skontrolovaní
správnej lokalizácie vodiacej ihly sa do lézie zavedie kovová značka v tvare T a aktivuje sa
rotačný nôž, ktorý vyreže cylinder tkaniva o želanom priemere až po T- značku. Eventuálne
krvácanie je možné zastaviť elektrokoaguláciou, ktorá je súčasťou inštrumentu. Celá
procedúra je na rozdiel od VAB časovo náročnejšia a trvá v priemere od 30 do 60 min.

Obr. 11 ABBI systém k perkutánnej biopsii prsníkov

4.5 SYSTÉM RÁDIOFREKVENČNEJ ABLÁCIE LÉZIE (INTACTTM
BLES)
IntactTMBLES predstavuje nový prístup v diagnostike malých lézií prsníka a môže
predstavovať zároveň terapeutické vyšetrenie. Snahy o čo najpresnejšiu diagnostiku lézií
prsníka so znižovaním falošnej negativity výsledkov biopsie, znižovaním invazivity výkonu
a času vyšetrenia vedú k vývoju nových vyšetrovacích metód. IntactTMBLES (Breast lesion
excision system) je systém na excíziu ložiska s použitím vákua, pomocou ktorého je možné
odobratie malých lézií prsníka (do 2 cm) vcelku aj s čistými okrajmi pod lokálnym
znecitlivením. Vyšetrenie spája výhody vákuovo asistovanej punkčnej biopsie (ambulantný
zákrok, minimálne krvácanie) a chirurgického zákroku/otvorenej excízie (neporušená
štruktúra lézie, jasné okraje, umožnenie adekvátneho patologického zhodnotenia, vysoká
korelácia s mamografickým nálezom). BLES predstavuje automatizované zariadenie za
účelom biopsie prsníka s využitím rádiofrekvenčnej ablácie a vákua. Po lokálnom znecitlivení
sa cez 6-8mm incíziu kože vpraví pod ultrazvukovou alebo stereotaktickou kontrolou BLES
nástavec do oblasti lézie. Pomocou rádiofrekvencie sa prostredníctvom 5 postupne sa
vysúvajúcich kovových hrotov spojených drôtom, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria
uzavretý „košík“ odoberie lézia v celku (obr. 12). Priemer nástavca je 6,6 mm, priemer košíka
sa pohybuje v rozmedzí 10-20 mm, podľa veľkosti lézie. Priemerná dĺžka získaných bioptátov
je 17-18mm. Výhodou BLES je tiež možnosť okamžitého označenia oblasti lézie vpravením
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klipu do miesta po ablácii cez spomínaný nástavec pre prípad diagnózy karcinómu
v definitívnej histológii a potreby ďalšej intervencie.

Obr. 12 Systém IntactTMBLES (Breast Lesion Excision System)
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5 PORUCHY NORMÁLNEHO VÝVOJA PRSNÍKA
Embryologicky sa tkanivo prsnej žľazy vyvíja v priebehu tzv. mliečnej lišty, ktorá sa ako
ektodermové zhrubnutie premieta od pazuchy až po inquínu. Prsník ako orgán nie je
kompletne vyvinutý už in utero. Prekonáva množstvo štrukturálnych a funkčných zmien
počas všetkých životných období ženy. Vývoj prsníka ako vonkajšieho pohlavného znaku tak
môžu nepriamo poukázať na správny vývoj dievčaťa a jeho poruchy. Na posúdenie vývoja
prsnej žľazy v jednotlivých obdobiach ženy pomáha už roky zaužívaná Tannerova
klasifikácia (tab. 10), ktorá okrem prsníka zohľadňuje vývoj genitálu a pubického ochlpenia.
Ako bolo spomenuté vyššie v kap. Fyziológia prsníka, k úplnému dodiferencovaniu
žľazového tkaniva dochádza potom v tehotnosti a počas laktácie. Niektorí autori rozoznávajú
vo vývoji prsníka dve fázy jeho rastu: izometrickú fázu, kde je rast prsníka proporcionálne
viazaný na celkový telesný rast dievčaťa a ktorá trvá až do puberty a fázu allometrickú,
súvisiacu s rastom duktolobulárnych jednotiek. Táto druhá fáza rastu začína v puberte
a pretrváva do dospelosti.
Tab. 10 Tannerova klasifikácia vývojových štádií prsníka
Tanner I

prepubertálne štádium (zvyčajne do 10. roku), prsník bez žľazového tkaniva,
prítomný je len jeho základ pod bradavkou, areola je v úrovni kože

Taner II

pupencová mamma, areola sa začína vyklenovať (10 – 11,5 roka)

Tanner III

diskovitá mamma, prsník sa rastom žľazy elevuje (11,5 – 13 rokov)

Tanner IV

ďalšie pribúdanie žľazového tkaniva, areola a bradavka prominujú nad úroveň
prsníka (13 – 15 rokov)
zrelý prsník, žľaza sa dostáva do štádia podobného dospelej žene,

Tanner V

pigmentovaná areola sa vracia do úrovne prsníka, prominuje len bradavka
(15 r. a vyššie)

Na nasledujúcich riadkoch textu uvedieme zmeny prsníkov, ktoré sú výsledkom porúch
normálneho vývoja prsníkov, či už v dôsledku genetických alebo hormonálnych zmien. Ide
v drvivej väčšine o benígne zmeny. Niektoré z nich sú v ženskej populácii veľmi rozšíreným
fenoménom. Široko akceptovaná je v tomto smere tzv. ANDI – klasifikácia (Aberations in the
Normal Development and Involution of the breast, ANDI), ktorá je v praxi zaužívaná už vyše
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20 rokov a napriek tomu že našla svojich odporcov, napomáha odlišovať niektoré relatívne
časté stavy od vyslovene chorobných, čo ušetrí v mnohých situáciách ženu zbytočných obáv
z vážnej diagnózy (tab. 11).
Tab. 11 ANDI – klasifikácia benígnych zmien prsníkov
Poruchy vývoj
- polymastia a polythelia
- prídatná mliečna žľaza v pazuche
- vrodená inverzia bradavky (vpáčená bradavka)
- makromastia
- fibroadenóm
- fyloidný tumor (phyllodes tumor)
- adolescentná hypertrofia prsníka (stromálna hyperplázia počas vývoja z neznámej
príčiny)
Poruchy klinických prejavov
- mastalgia/mastodýnia
- nodularita („hrčky“ v prsníku)
Poruchy involúcie
- fibrocystická mastopatia (zahŕňa celú škálu zmien žľazového tkaniva a strómy,
vychádzajúcich z hormonálnych zmien, často sa prezentujúcich mastalgiou)
- fibrocystické zmeny:
o cysty
o fibróza
o sklerozujúca adenóza
o duktektázie s periduktálnou mastitídou
Prídatné bradavky (polythelia) sa vyvinú ešte v embryonálnom živote jedinca pozdĺž
mliečnej lišty, niekedy aj v spojitosti s prídatnou mliečnou žľazou (polymastia). V druhom
prípade môžu prídatné žľazy produkovať počas laktácie mlieko, ktoré sa vyprázdňuje počas
dojčenia cez prídatné bradavky. Môžu sa vyskytovať pod prsníkmi (obr. 13), na prednej stene
hrudníka na bruchu, ramenách, krku alebo na lopatke. Častejšie však bývajú prídatné
mliečne žľazy vyvinuté pozdĺž mliečnej lišty v oblasti pazuchy a nemajú vývod, čo spôsobuje
v šestonedelí ich naplnenie, bolestivý opuch až v niektorých prípadoch zápal. Tieto ťažkosti
však zväčša po niekoľkých dňoch pri lokálnom ošetrovaní spontánne odoznejú a žľaza
atrofuje. Opačnou poruchou vývoja je athelia, teda chýbanie bradavky. Chýbajúca bradavka
býva často prítomná pri Polandovom syndróme, kde okrem bradavky chýba často celý
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prsník, ďalej sternálny úpon m. pectoralis major a bývajú prítomné poruchy hrudného koša
(rebier) a hornej končatiny (jej skrátenie, zrasty prstov) na postihnutej strane.
Juvenilná stromálna hyperplázia môže traumatizovať pacientku z kozmetického hľadiska,
ale hmotnosť prsníkov môže robiť aj ortopedicko-neurologické ťažkosti (vertebrogénny sy.)
takže je nutné pristúpiť k redukčnej mamoplastike. O fibroadenóme a fyloidnom tumore pozri
kap. Benígne nádory prsníkov. Zriedkavo sa u mladých dievčat môže vyskytnúť
pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia v podobe rýchlo rastúceho tumoru, ktorý
vedie k výraznej asymetrii prsníkov (obr. 14). Liečba je chirurgická.
Fibroadenóm a fyloidné nádory sú takisto časté u mladých žien v reprodukčnom veku
a bývajú často viacpočetné s event. obojstranným výskytom. Bližšie o nich pozri v kap.
Benígne nádory prsníkov.
Mastalgia (bolesti prsníkov) a mastodýnia (pocit napätia v prsníkoch) sú jednými
z najčastejších symptómov žien, s ktorými navštívia mamologickú ambulanciu. Je im preto
venovaná pozornosť v osobitnej kapitole (pozri ďalej).
Pod pojmom nodularita sa v ANDI klasifikácii myslí ďalší najčastejší symptóm, k s ktorým
sa pacientky obrátia na lekára – hmatná „hrčka“ v prsníku. Treba pripomenúť, že prsník nie je
homogénny orgán, ale skladá sa zo žľazového, tukového tkaniva a podpornej strómy (pozri
kap. Anatómia prsníka), pričom je súčasne hormonálne dependentným orgánom. Prsník
prekonáva zmeny počas celého života ženy a počas každého menštruačného cyklu, preto sa
malá „nodularita“ objaví počas života takmer u každej ženy a nemusí hneď znamenať vážne
ochorenie. Z tohto hľadiska je samovyšetrovanie prsníkov veľmi dôležité, nakoľko sama
pacientka si musí nacvičiť pocit, čo jej pre jej telo a organizmus vlastné a čo sa jej pri
vyšetrení javí ako zmena voči normálu. Ak žena s údajom pocitu zmeny navštívi lekára, treba
brať jej údaje vážne a nikdy ich nepodceňovať. Pravidelné cyklické hormonálne zmeny a ich
dopad na proliferáciu či involúciu jednotlivých druhov tkanív zastúpených v prsníku vedú
často k štrukturálnym zmenám nazývaným mastopatia. Postupné rozširovanie duktov a hlavne
lobulárnych častí TDLU až ich vzájomné splynutie do veľkých dutín vyplnených tekutinou je
základom vzniku cýst. Naopak proliferačné zmeny v interstíciu a podpornej stróme vedú
k fibróze a sklerozujúcej adenóze. Postupné rozširovanie terminálnych duktov (duktektázie)
môže viesť k stagnácii sekrétu a event. jeho spontánnemu vyprázdňovaniu – sekrécii
z bradavky. Všetky tieto zmeny sa spoločne nazývajú ako fibrocystická mastopatia a nie sú
skutočnou chorobou, ale v populácii žien veľmi častým prejavom vývojových zmien
prsníkov. Samozrejme k presnému zhodnoteniu zmien v prsníku by sme potrebovali bioptickú
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vzorku tkaniva, ale tá pri dôkladnom zhodnotení subjektívnych ťažkostí, klinických
a zobrazovacích vyšetrení nemusí byť vždy potrebná. Na druhej strane treba každú nejasnú
rezistenciu v prsníku dôkladne vyšetriť (pozri kap. Malígne nádory prsníka – klinické
vyšetrenie).

Obr. 13 Polythelia
Normálne (čierne šípky) a prídatné (červené šípky) bradavky na prsníkoch

Obr. 14 Tumorózna forma pseudoangiomatóznej stromálnej hyperplázie prsníka u 19-r.
dievčaťa, vedúca k výraznej asymetrii prsníkov (vľavo). Vpravo: stav po chirurgickej
korekcii.

34

6 MASTALGIA A MASTODÝNIA
Jedným z najčastejších príznakov, ktoré privedú ženu do mamologickej ambulancie je bolesť
v prsníku (mastalgia) alebo pocit napätia v ňom (mastodýnia). Ťažkosti môžu byť cyklické,
teda závisia od fázy menštruačného cyklu, alebo non-cyklické, teda trvajú stále alebo
prerušovane, avšak bez závislosti od menštruačného cyklu. Častejšie sú cyklické ťažkosti,
ktoré súvisia s fyziologickými zmenami mliečnej žľazy počas cyklu (pozri vyššie). Vyskytujú
sa predovšetkým v reprodukčnom období ženy, nakoľko sa terminálne dukto-lobulárne
jednotky žľazy pod vplyvom gestagénov v druhej fáze cyklu napĺňajú sekrétom, celá žľaza je
presiakla, dobre prekrvená, často aj objemnejšia. Okrem estrogénov a progesterónu sa na
mastodýnii môže podieľať aj aberantná odpoveď hypofýzy na thyreotropín (TSH) v zmysle
nadmerného

vylučovania

prolaktínu.

Mastodýnia

je

často

sprievodným

znakom

premenštruačného syndrómu a počas menštruácie a po nej spontánne odoznie. Je častejšia
u žien s fibrocystickou mastopatiou a s duktektáziami, pričom samotný volum tkaniva
mliečnej žľazy nie je rozhodujúci. Mastodýnia sa zhoršuje poruchami cirkadiánneho rytmu,
prípadne niektorými liečivami, ktoré vedú k hyperprolaktinémii (napr. psychofarmaká).
V liečbe mastodýnie a mastalgie sa veľmi dobre osvedčil výťažok z vitexu jahňacieho (Vitex
agnus-castus) dostupný v liekovej forme kvapiek aj tabliet. Ďalšími možnosťami liečby sú
bromokryptín, lisurid, quinagolid, danazol, monofázická nízko-dávkovaná antikoncepcia
alebo nesteroidné antiflogistiká v druhej fáze cyklu. Pri luteálnej insuficiencii sa odporúča
substitúcia gestagénov v druhej fáze cyklu. Ak je príčinou mastodýnie zväčšujúca sa solitárna
cysta alebo rastúci fibroadenóm, je liečba kauzálna (aspirácia obsahu cysty, resp. extirpácia
fibroadenómu).
Zistiť pravú príčinu non-cyklickej mastalgie býva spravidla ťažké. Treba v prvom rade
myslieť na možnosť extramamárnej bolesti, teda bolesti prenesenej z iných orgánov alebo
okolitých tkanív: zápal kostno-chondrálnej junkcie v hrudnej stene, hlavne v okolí sterna
(Tietzeho sy.), bolesť prenesená z chrbtice pri vertebrogénnom sy. alebo pleuritíde,
esofagitída, pásový opar, stenokardie pri ischémii srdcového svalu a pod. Liečba je potom
kauzálna. Mastalgia býva často dôsledkom nesprávneho životného štýlu (stres, nadmerný
príjem

kofeínu,

metylxantínov,

nikotínu

a i.).

Prechodná

mastalgia

v peri-

a postmenopauzálnom veku môže mať príčinu vo vekom podmienenej fyziologickej involúcii
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a prestavbe žľazového tkaniva. Známa je tiež bolesť v oblasti jaziev po operáciách prsníkov,
často sa prejavujúca pri zmenách atmosferického tlaku.
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7 ZÁPALY PRSNÍKA
Zápalová ochorenia prsníkov patria medzi ťažkosti, ktoré privedú ženu do ambulancie lekára.
Môžu sa vyskytnúť jednak v súvislosti so šestonedelím a laktáciou, ale aj mimo toto obdobie
ženy. Nesprávna diagnóza a odsunutie začiatku účinnej liečby vedú k tvorbe abscesu prsníka,
ktorý môže zase vyústiť k ďalším vážnym zdravotným komplikáciám. Zápalové ochorenia
preto netreba podceňovať a musí sa im venovať patričná pozornosť.

7.1 SYNDRÓM PERIDUKTÁLNEJ MASTITÍDY/ SUBAREOLÁRNEHO
ABSCESU
Tento syndróm sa v literatúre uvádza v rôznych súvislostiach, s rôznou terminológiou,
s rôznymi klinickými a morfologickými prejavmi. V americkej odbornej literatúre sa označuje
aj ako mammary duct-associated inflammatory disease sequence (MDAIDS). Vyjadruje
v podstate interakciu celej série domnelých kauzálnych faktorov, ktoré vyúsťujú do širokej
škály klinických prejavov. Predpokladá sa, že v každom prípade tu hrá dôležitú úlohy určitý
stupeň retencie zahusteného sekrétu v rozšírených terminálnych mliekovodoch, ktorý spôsobí
mechanickú obštrukciu ich lúmenu. Sekundárna bakteriálna infekcia, ktorej brána vstupu je
v drvivej väčšine bradavka, spôsobí potom periduktálny zápal. Mikroskopicky badať
skvamóznu metapláziu dilatovaných duktov, penovité histiocyty v okolí duktálnych epitélií
a známky periduktálnej lymfocytárnej infiltrácie. Z mikrobiologického pohľadu ide v drvivej
väčšine prípadov o stafylokokovú infekciu, ale môže byť prítomná zmiešaná aeróbna
a anaeróbna bakteriálna flóra. Z etiologických faktorov sa okrem iného spomína fajčenie
nikotínu a relatívna hypovitaminóza A. Osobná predispozícia k tomuto syndrómu je častá
u žien s vrodenou (alebo aj získanou) inverziou bradavky, kde sa v kožnom záhybe mamily
tvorí nálož odumretých epitélií, kožného mazu a baktérií. Na obr. 15 je znázornený postupný
vývoj jednotlivých štádií syndrómu.
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Obr. 15 Vývoj syndrómu periduktálnej mastitídy / subareolárneho abscesu
Vo včasných štádiách syndrómu vystačí konzervatívna lokálna liečba protizápalovými
masťami za celkového užívania protistafylokokových antibiotík. Pri tvorbe subareolárneho
abscesu treba často vykonať jeho malú incíziu, výplach, event. niekoľkodňovú drenáž.
Problémom je, že ťažkosti bývajú často chronického charakteru s tendenciou k ich
opakovaniu sa. Toto potom vedie asi u 2 % pacientok k tvorbe periareolárnej fistuly. Tu je na
rade chirurgická liečba. Optickým kontrastom (metylénová modrá) sa označí postihnutý
mliekovod a vykoná sa jeho duktektómia aj s excíziou eventuálnej fistuly na koži. Často
treba extirpovať viacero postihnutých susedných mliekovodov. Materiál sa odošle na
histologické vyšetrenie za účelom pátrania po eventuálnej intraduktálnej papilomatóze. Žiaľ,
v niektorých prípadoch nás okolnosti (opakované zápaly s fistuláciami) prinútia k odstráneniu
celého areolomamilárneho komplexu s centrálnou kvadrantektómiou postihnutej žľazy
prsníka. Operácie sa vykonávajú vždy v štádiu „vychladnutého“ zápalu a v antibiotickej
clone. V opačnom prípade hrozí zavlečenie infekcie do celej žľazy s následnou tvorbou
mnohopočetných abscesov v prsníku a rozvoj sepsy. Známe sú prípady pacientok, ktorým sa
pri zanedbanej liečbe musela z vitálnej indikácie (hroziaci septický šok) vykonať
mastektómia.

7.2 PEURPERÁLNA MASTITÍDA
Je častou komplikáciou šestonedelia, pričom ide zväčša o typickú nozokomiálnu nálezu
stafylokokmi. Vstupnou bránou infekcie je bradavka, poranená rhagádami z dojčenia.
Nesprávna technika prikladania novorodenca, neúplné vyprázdňovanie mlieka z terminálnych
duktov počas dojčenia, krátke intervaly medzi dojčeniami, vyčerpanosť šestonedieľky, prenos
baktérií rukami matky a/alebo personálu pôrodnice, to všetko sú známe etiologické faktory
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mastitídy. Ústa novorodenca sa v pôrodnici osídľujú baktériami a pri dojčení sa tieto
dostávajú do parenchýmu dobre prekrveného prsníka. Typickým prejavom puerperálnej
mastitídy je rýchly nástup horúčky u matky s bolestivým zdurením prsníka. Vzápätí nastupuje
ohraničený erytém postihnutej časti prsníka s edémom podkožia, ktorý rýchlo nadobúda na
rozsahu. Ak sa liečba antibiotikami nezačne načas, zápal u šestonedieľky oveľa rýchlejšie
prejde do abscesu, ktorý ju môže vážne ohroziť na zdraví. V prvej línii u dojčiacej ženy
nasadzujeme protistafylokokové polosyntetické penicilíny prípadne s kyselinou klavulánovou
alebo cefalosporíny (cefuroxím), v druhej línii erytromycín a i. Samozrejmosťou sú
antipyretiká a lokálne octanové obklady, prípadne kámforichyolová masť. Otázka dojčenia
v akútnej fáze zápalu bola často predmetom kontroverzií, v minulosti sa neodporúčalo dojčiť
(len odstrekovať mlieko) z postihnutého prsníka, dnešné názory sú liberálnejšie a dovoľujú
dojčiť, pokiaľ pacientka neužíva pre novorodenca nevhodné antibiotiká. Nutné je ošetrovanie
rhagád bradaviek, event. dojčenie cez tzv. klobúčik. Tam kde to nie je možné, treba mlieko
z postihnutého prsníka odsávať. V prípade tvorby abscesu je nutná jeho incízia (prípadne aj
kontraincízia), výplach a drenáž. Výplachy sa musia opakovať niekoľko dní za sebou, čo
komplikuje život šestonedieľke. Modernejší spôsob je perkutánna punkcia abscesu
špeciálnym dvojcestným drénom s ventilom, ktorým možno opakovane vyplachovať
abscesovú dutinu a aplikovať lokálne antibiotiká bez potreby chirurgickej incízie.

7.3 NONPUERPERÁLNA MASTITÍDA
Zápal prsníka sa zriedkavejšie môže vyskytnúť aj mimo obdobia peurpéria v hociktorom
období života ženy. Častá infekcia je podobná ako v šestonedelí – cez bradavku. Kožné
mikróby vniknú cez systém hlavných mliekovod pri podráždení bradavky (šport, sexuálna
stimulácia a i.) a za vhodných okolností (vyčerpanosť, viróza, pridružené ochorenie
pacientky) vyvolajú zápal. Prestup infekcie per diapedesim z okolitých tkanivových štruktúr
hrudníka je zriedkavý, podobne ako prenos infekcie krvnou cestou. Častejší je zápal
Montgomeryho žliazok, či folikulitída vlasového váčku na okraji areoly s následnou tvorbou
aterómu a jeho sekundárnou infekciou. Niekedy sa objaví zápal zahusteného obsahu cysty.
Zápal sa môže šíriť difúzne v parenchýme prsník a takisto môže prejsť do abscesovej formy.
Liečba je kauzálna – antibiotikami. V prípade potreby možno vykonať malú incíziu
a vyprázdnenie aterómu alebo folikulárneho abscesu.
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7.4 INFLAMATÓRNY KARCINÓM PRSNÍKA
Aj keď v tomto prípade nejde o pravý infekčný zápal, ale o onkologické ochorenie prsníka,
považujeme za dôležité ho na tomto mieste spomenúť, pretože neznalosť problematiky
inflamatórneho karcinómu môže mať pre pacientku fatálne dôsledky. Je nám známe z praxe,
že ženy s týmto ochorením sú často odosielané od jedného špecialistu k druhému a až po
dlhodobej neúspešnej liečbe protizápalovými liekmi a antibiotikami sa dospeje k diagnóze
zhubného ochorenia.
Inflamatórny karcinóm prsníka sa vyskytuje asi v 3 %-ách prípadov všetkých karcinómov.
Venuje sa mu osobitná pozornosť, pretože sa spája s vysokou úmrtnosťou žien, vzhľadom na
svoju agresivitu a rýchly rast. Klinicky pripomína skôr zápal: vyskytuje sa edém kože
s eryzipeloidným erytémom, ktorý zväčša zaberá viac ako polovicu prsníka. Častý a typický
je symptóm pomarančovej kôry. Ďalším typickým znakom je, že sa nenájde evidentný
primárny nádor v zmysle „hrčky“ v prsníku. Diagnóza sa potvrdí vyšetrením klinovitej
excíznej vzorky z kože prsníka. Rozhodujúcim histologickým nálezom je mikroembolizácia
subepidermálnych

lymfatických

ciev

nádorovými

bunkami

duktálneho

karcinómu

(lymphangiomatosis carcinomatosa). Nádor má pritom vysoký potenciál metastázovania.
Primárnou liečbou tu je predoperačná chemoterapia, event. predoperačné ožiarenie a následná
modifikovaná radikálna mastektómia s operáciou v axile. Systémová liečba je pritom
dôležitejšia ako samotná operácia. Prognóza ochorenia je nepriaznivá.
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8 KLASIFIKÁCIA NÁDOROV PRSNÍKA
Z hľadiska zjednotenia terminológie medzi odborníkmi a pracoviskami na celom svete je
nesmierne dôležitá jednotná histopatologická klasifikácia nádorov prsníkov (typing) a ich
zaradenie do štádií (staging). Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization,
WHO) vydala v r. 2012 v poradí štvrtú sériu histopatologickej typizácie humánnych nádorov,
včítane nádorov prsníkov (tab. 12). Správna typizácia nádoru a jeho zaradenie do adekvátneho
štádia v čase primárnej diagnózy sú nesmierne dôležité pre zaradenie pacientky do rizikovej
skupiny a plánovanie liečby.
Tab. 12 Histopatologická klasifikácia nádorov prsníka podľa WHO (2012)
___________________________________________________________________________
Epitelové nádory
===================================================================
● Invazívny duktálny karcinóm, bližšie nešpecifikovaný (not otherwise specified (NOS) 8500/3
● zmiešaný typ karcinómu
● pleomorfný karcinóm- 8022/3
● karcinóm s obraovskými osteoklastickými bunkami - 8035/3
● karcinóm s choriokarcinomatóznymi prejavmi
● karcinóm s melanotickými prejavmi
● Invazívny lobulárny karcinóm - 8520/3
● Tubulárny karcinóm - 8211/3
● Invazívny kribriformný karcinóm - 8201/3
● Medulárny karcinóm - 8510/3
● Mucinózny karcinóm a ostatné tumory bohatým obsahom mucínu
● mucinózny karcinóm - 8480/3
● cystadenomakarcinóm a karcinóm z kolumnárnych mucinóznych buniek - 8480/3
● „signet-ring-cell“ karcinóm - 8490/3
●Neuroendokrinné tumory
● solídny neuroendokrinný karcinóm
● atypický karcinoid - 8249/3
● malobunkový karcinóm - 8041/3
● karcinóm z veľkých neuroendokriiných buniek - 8013/3
● Invazívny papilárny karcinóm - 8503/3
● Invazívny mikropapilárny karcinóm - 8507/3
● Apokrinný karcinóm - 8401/3
● Metaplastický karcinóm - 8575/3
● čistý epitelový metaplastický karcinóm - 8575/3
● skvamózno-bunečný karcinóm - 8070/3
● adenokarcinóm s vretenobunečnou metapláziou - 8572/3
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● adenoskvamózny karcinóm - 8560/3
● mukoepidermoidný karcinóm - 8430/3
● zmiešaný epitelovo/mezenchymálny metaplastický karcinóm - 8575/3
● „Lipid-rich“ karcinóm - 8314/3
● Sekréčny karcinóm - 8502/3
● Onkocytický karcinóm - 8290/3
● Adenoidno-cystický karcinóm - 8200/3
● karcinóm z acínových buniek - 8550/3
● Svetlobunkový karcinóm z buniek bohatých na glykogén - 8315/3
● Sebaceózny karcinóm - 8410/3
● Inflamatórny karcinóm - 8530/3
● Lobulárna neoplázia
● lobulárny karcinóm in situ - 8520/2
● Intraduktálne proliferujúce lézie
● typická duktálna hyperplázia
● plochá epitelová atypia
● atypická duktálna hyperplázia
● duktálny karcinóm in situ - 8500/2
● Mikroinvazívny karcinóm
● Intraduktálne papilárne neoplázie
● centrálny papilóm - 8503/0
● periférny papilóm - 8503/0
● atypický papilóm
● intraduktálny papilárny karcinóm - 8503/2
● intracytický papilárny karcinóm - 8504/2
● Benígne epitelové proliferácie
● Varianty adenózy: sklerozujúca adenóza, apokrinná adenóza, „blunt-duct-adenosis“,
mikroglandulárny adenóza, adenomyoepiteliálna adenóza
● Radiálna jazva/ komplexná sklerozujúca lézia
● Adenómy
● tubulárny adenóm - 8211/0
● laktačný adenóm - 8204/0
● apokrinný adenóm - 8401/0
● pleomorfný adenóm - 8940/0
● duktálny adenóm - 8503/0

Myoepitelové lézie
==================================================================
● Myoepitelióza
● Adenomyoepiteliálna adenóza
● Adenomyoepitelióm - 8983/0
● Malígny myoepitelióm - 8982/3
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Mezenchymálne nádory
===================================================================
● Hemangióm - 9120/0
● Angiomatóza
● Hemangiopericytóm - 9150/1
● Pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia
● Myofibroblastóm - 8825/0
● Fibromatóza (agresívna forma) - 8821/1
● Inflamatórny myofibroblastický tumor - 8825/1
● Lipóm - 8850/0
● Angiolipóm - 8861/0
● „Granular-cell“ tumor - 9580/0
● Neurofibróm - 9540/0
● Schwannóm - 9560/0
● Angiosarkóm - 9120/3
● Liposarkóm - 8850/3
● Rhabdomyosarkóm - 8900/3
● Osteosarkóm - 9180/3
● Leiomyóm - 8890/0
● Leiomyosarkóm - 8890/3

Fibroepitelové nádory
===================================================================
● Fibroadenóm - 9010/0
● Fyloidný tumor - 9020/1
● benígny - 9020/0
● borderline - 9020/1
● malígny - 9020/3
● Periduktálny stromálny sarkóm, low grade - 9020/3
● Mamárny hamartóm

Nádory bradavky
==================================================================
● Adenóm bradavky - 8506/0
● Syringomatózny adenóm - 8407/0
● Pagetova choroba bradavky - 8540/3

Malígne lymfómy
===================================================================
● Difúzny lymfóm z veľkých „B-buniek“ - 9680/3
● Burkittov lymfóm - 9687/3
● Extranodálny lymfóm z „B-buniek“ marginálnej zóny MALTského typu - 9699/3
● Folikulárny lymfóm - 9690/3
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Metastatické nádory do prsníka z iných orgánov
===================================================================

Nádory mužského prsníka
===================================================================
● Gynekomastia
● Karcinóm
● invazívny - 8500/3
● in situ - 8500/2
===================================================================
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9 BENÍGNE NÁDORY PRSNÍKA
Cysty prsníkov predstavujú benígne dutinové, tekutinou vyplnené štruktúry v prsníkoch,
ktoré sa vyskytujú až u tretiny žien vo veku medzi 35. – 50. rokov. I keď väčšina z nich sa
klinicky neprejaví (mikrocysty), asi u štvrtiny žien cysty narastú do klinicky manifestnej
veľkosti ako hladké, dobre ohraničené, niekedy palpačne citlivé rezistencie prsníkov. Svoj
pôvod majú cysty vo fibrocystickej mastopatii s rozšírenými lobulárnymi časťami
terminálnych dukto-lobulárnych jednotiek, ktoré postupne prerastú do makrocýst. (pozri kap.
Poruchy vývoja prsníka). Epitelová výstielka v stene makrocýst je zväčša sploštená alebo
úplne chýba, v niektorých prípadoch možno pozorovať apokrinné epitelové zmeny. Bývajú
často zdrojom mastodýnie alebo mastalgie (pozri v príslušnej kapitole). Cysty sa jednoduchou
palpáciou nedajú jednoznačne rozlíšiť od nádoru, podobne ako v mamografii, kde predstavujú
ostro ohraničené plošné zatienenia homogénnej rtg-denzity. Suverénnou diferenciálne
diagnostickou metódou na odlíšenie cysty od solídnej lézie je ultrazvuk (obr. 16). V prípade
jednoduchých hladkostenných cýst bez intracystických výrastkov, ktoré nerobia žene
subjektívne ťažkosti, nevyžadujú tieto liečbu. V opačnom prípade možno vykonať ich
aspiračnú punkciu tenkou ihlou pod ultrazvukovou kontrolou. V prípade tzv. komplexných
cýst (niekedy označovaných ako komplikované alebo atypické) so zahusteným obsahom treba
v prípade nejasností vykonať aspiračnú tenkoihlovú cytológiu, v prípade intracystických
výrastkov histologické vyšetrenie cysty po jej kompletnej chirurgickej extirpácii za účelom
vylúčenia intracystického karcinómu. Zväčša sa však jedná o intracystický (intraduktálny)
papilóm (obr. 16). Špeciálna mamografická metóda – pneumocystografia sa dnes opomína,
ale v niektorých prípadoch môže napomôcť diagnóze. Po aspirácii obsahu sa do cysty vpraví
rovnaké množstvo vzduchu a nález sa opätovne osnímkuje (obr. 17). Posudzuje sa
pravidelnosť a hrúbka stien cysty, intracystické septá, výrastky a pod.
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Obr. 16 Ultrazvukový obraz jednoduchých hladkostenných cýst (vľavo) a komplexnej
cysty (vpravo)

Obr. 17 Plošné, relatívne ostro ohraničené plošné zatienenie v mamografickom obraze
ľavého prsníka (vľavo). Ultrazvukové vyšetrenie sťažené vzhľadom na hlboké uloženie
ložiska na hrudnej stene, pod žľazovým telesom prsníka. Pneumocystografia (vpravo)
napomohla k indikácii chirurgického výkonu. Histológia: centrálne nekrotizujúci infiltr.
karcinóm prsníka
Fibroadenóm patrí medzi najčastejšie nádory prsníka, vyskytuje sa asi u 10-20 % ženskej
populácie, najmä u mladších žien, ako dobre ohraničený, tuhý útvar. Vrchol jeho incidencie je
medzi 15. – 35. rokom života. Morfologicky sa skladá zo žľazových štruktúr a väziva a podľa
ich vzájomného pomeru a usporiadania sa rozpoznávajú dve základné formy fibroadenómu:
intrakanalikulárny a perikanalikulárny. Nádor sa často vyskytuje multiplicitne a bilaterálne.
Nádor býva hormonálne dependentný o čom svedčí jeho rast počas tehotnosti a involúcia
počas laktácie a v postmenopauze. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy dávajú v prípade
fibroadenómu pomerne jednoznačný obraz (obr. 18), diferenciálne diagnosticky treba odlíšiť
fyloidný tumor. Diagnózu je potrebné overiť niektorou formou perkutánnej biopsie prsníka.
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Fibroadenóm nie je absolútnou indikáciou k chirurgickej liečbe. Relatívnou indikáciou
k extirpácii je jeho postupný nárast alebo subjektívne ťažkosti pacientky. Niektoré juvenilné
fibroadenómy môžu narásť do veľkých rozmerov a spôsobovať deformity prsníkov alebo ich
asymetriu. Absolútnou indikáciou k chirurgickej liečbe sú bunkové atypie v cytologickom
alebo histologickom náleze z perkutánnej biopsie. Fibroadenómy obsahujúce v histologickom
popise zmeny ako sklerozujúcu adenózu, epitelovú hyperpláziu, sa označujú ako komplexné
fibroadenómy. Moderným postupom v liečbe jednoduchých fibroadenómov je ich
ultrazvukom riadená perkutánna kryoablácia. V prípade multiplicity a/alebo bilaterality
v rámci fibroplastickej mastopatie sa možno pokúsiť o medikamentóznu liečbu danazolom
(200-400 mg denne počas 3-6 mesiacov), GnRH-analógami (napr. depotný goserelin
à 4 týždne počas 6 mesiacov) alebo tamoxifénom (10 mg 5.-25. deň cyklu počas
3-6 mesiacov).
Adenóm je čisto epitelový nádor prsníka. Histopatologicky sa rozdeľuje na tubulárny,
duktálny, apokrinný, laktačný a pleomorfný (zmiešaný benígny tumor). Najčastejšie sa
vyskytuje laktačný adenóm počas tehotnosti a puerpéria, v reprodukčnom veku ženy ešte
duktálny a tubulárny, ale všeobecne sú adenómy zriedkavé. Diferenciálne diagnosticky treba
myslieť na fyloidný nádor, fibroadenóm a dobre diferencovaný karcinóm. Adenómy nemajú
typické vlastnosti v zobrazovacích vyšetreniach, preto ich treba overiť niektorou formou
perkutánnej biopsie. Liečba je chirurgická a spočíva v ich extirpácii. Špeciálnou formou
adenómu je adenóm bradavky, označovaný niekedy aj ako florídna papilomatóza bradavky.
Histologicky je tento nález charakteristický proliferujúcimi duktálnym štruktúrami, ktoré
invadujú do okolitej strómy a lieči sa jeho kompletnou excíziou.

Obr. 18 Ultrazvukový obraz fibroadenómu: dobre ohraničená hypoechogénna lézia
homogénnej echogenity s laterálnym tieňom
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Lipóm je zväčša solitárny benígny nádor prsníka pozostávajúci zo zrelých tukových buniek.
Prezentuje sa ako polotuhý, dobre ohraničený (niekedy laločnatý) útvar, ktorý zväčša nerobí
subjektívne ťažkosti. Vzhľadom na rtg denzitu tukového tkaniva nemusí byť v mamografii
rozpoznateľný a aj v ultrazvuku treba pozorne rozlíšiť jeho tenkú stenu od okolitého tuku
a väzivových štruktúr. Diagnóza sa overí perkutánnou biopsiou prsníka, nález tukových
buniek v preparáte tu neznamená nereprezentatívny odber, ale naopak potvrdzuje diagnózu.
Liečba zväčša nie je potrebná, v prípade ťažkostí alebo želania pacientky spočíva v jeho
chirurgickej extirpácii.
Intraduktálny papilóm je malý benígny nádor z cylindrického epitelu, vznikajúci vnútri
mliekovodu, ktorý je často príčinou patologickej sekrécie z bradavky. Pri poranení ciev, ktoré
ho vyživujú, dochádza ku krvavej sekrécii z bradavky. U takýchto pacientok treba odobrať
odtlačkovú cytológiu z bradavky a urobiť mamografickú duktografiu. V prípade nálezu
intraduktálneho procesu (stop alebo výpadok kontrastu v mamografii u postihnutého
mliekovodu, obr. 19) sa robí duktektómia po predoperačnom označení optickým kontrastom
(PatentBlau) a vo väčšine prípadov sa morfologicky nájde intraduktálny papilóm. Solitárny
papilóm sa často prezentuje aj ako intracystický tumorózny výrastok (obr. 16). Mnohopočetná
papilomatóza duktov sa považuje za premalígnu léziu (bližšie o papilárnych léziách pozri
v kap. Premalígne lézie prsníkov).

Obr. 19 Intracystický (vľavo) a intraduktálny papilóm v duktografii (vpravo)
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Fyloidný tumor (phyllodes tumor, predtým cystosarcoma phylloides). Aj keď by názov
svedčil pre malígny mezenchymálny nádor, ide tu o skupinu nádorov s rozdielnou dignitou
a prognózou. Je to typický bifázický fibroepitelový nádor, pozostávajúci z epitelu a buniek
periduktálnej strómy prsníka. Aj keď väčšina z nich je benígnej povahy, existujú aj borderline
fyloidné nádory, ktoré sa v malej miere zvrhnú na malígny nádor. Vyskytuje sa u žien
v mladom a reprodukčnom veku. Klinicky dosahujú často veľké rozmery a robia
diferenciálne-diagnostické
V zobrazovacích

ťažkosti

vyšetreniach

oproti

imponujú

fibroadenómom
spočiatku

ako

alebo

aj

fibroadenómy,

sarkómom.
neskôr

sa

v mamasonografii objavujú hypoechogénne okrsky a porucha homogenity lézie (obr. 20),
býva prítomná aj patologická forma prekrvenia pri meraní pomalých prietokov. Operačná
liečba sa riadi histologickým podtypom. Aj jednoznačne benígne fyloidné nádory zvyknú
často recidivovať, preto by sa mala vždy urobiť veľkorysá extirpácia ("wide excision").
Prediktormi možnej lokoregionálnej recidívy sú: stromálne atypie, počet mitóz o resekčné
okraje vzorky.

Obr. 20 Ultrazvukový obraz benígnej formy fyloidného tumoru: relatívne dobre
ohraničená lézia nehomogénnej echogenity s laterálnym tieňom
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Obr. 21 Malígna forma fyloidného tumoru obrovských rozmerov
Hamartóm je zriedkavý benígny solídny nádor označovaný niekedy aj ako fibroadenolipóm,
lipofibroadenóm, alebo adenolipóm, čo vyjadruje jeho zloženie: rozdielny podiel žľazového,
tukového a fibrózneho tkaniva. Klinicky sa manifestuje ako diskrétny, dobre ohraničený
a nebolestivý tumor. Zobrazovacie vyšetrenia sú podobné ako pri fibroadenóme a/alebo
fyloidnom tumore, diagnóza sa zväčša potvrdí až pri perkutánnej alebo chirugickej biopsii
prsníka. Patológ musí diferenciálne-diagnosticky odlíšiť malígne formy bifázických tumorov.
Granulózobunečný nádor (granular cell tumor) je zriedkavá forma zvyčajne nezhubného
nádoru, ktorý vychádza zo Schwannových buniek periférneho nervového systému. Častejšie
sa nájde v oblasti hlavy a krku, ale môže sa zriedkavo (v 5 – 6 %-ách) objaviť aj v prsníkoch.
Klinicky pripomína karcinóm, pretože býva fixovaný na pektorálnu fasciu alebo na kožu, kde
môže aj exulcerovať. Zobrazovacie vyšetrenia takisto vykazujú znaky karcinómu. Definitívna
diagnóza sa získa z perkutánnej alebo chirurgickej biopsie. Aj keď drvivá väčšina týchto
nádorov je benígna, v literatúre boli popísané aj zriedkavé malígne formy. Liečba je
chirurgická v zmysle širokej excízie.
Pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia prsníka (PASH) je benígna, proliferatívna
mezenchymálna lézia prsníka s pravdepodobne hormonálnou etiológiou. Postihuje ženy v ich
reprodukčnom veku. Tkanivo prsníka postihnuté PASH je charakterizované výraznou
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proliferáciou myofibroblastov strómy a typickými navzájom komunikujúcimi štrbinovitými
priestormi, pripomínajúcimi kapiláry. PASH je pomerne častý mikroskopický nález, nájdený
zväčša náhodne v prsníkovej biopsii, vykonanej či už pre benígne alebo pre malígne nádory.
Tumorózna forma PASH je pomerne zriedkavá, v odbornej literatúre sa kazuistiky o PASHnádoroch dajú zrátať rádovo v desiatkach (obr. 14 tejto formy pozri v kap. Poruchy vývoja).
Prezentujú sa ako unilaterálne hmatné rezistencie v prsníkoch s relatívne rýchlou progresiou
rastu. PASH sa môže zriedkavo vyskytnúť aj mužov s gynekomastiou. Presná etiológia
a patogenéza ochorenia nie je dodnes úplne jasná. Postihuje zväčša mladé ženy, preto sa
uvažuje o jej hormonálnej etiológii. Stromálna hyperplázia sa dáva za príčinu zmenenej
citlivosti mamárnych myofibroblastov na hormonálne stimuly, a to ako endogénne, tak aj
exogénne.
Diabetická fibrózna mastopatia je zriedkavá forma proliferatívnej stromálnej lézie v zmysle
lymfocytárnej mastitídy a fibróznej mastopatie u diabetičiek I. typu v premenopauzálnom
období, pričom jej etiopatogenéze nie je presne známa. Predpokladá sa imunitná reakcia na
abnormálnu kumuláciu zmenenej extracelulárnej matrix v dôsledku vplyvu diabetu na
spojivové tkanivo. U neskúseného vyšetrujúceho môže ľahko navodiť dojem karcinómu. Je
charakteristická solitárnou (alebo mnohopočetnou) neostro ohraničenou, tuhou rezistenciou,
ktorá vzniká predominantne v retromamilárnej časti prsníka a postupne môže zabrať väčšiu
časť mliečnej žľazy. Pacientke nepripravuje špeciálne ťažkosti až na obavu z rakoviny.
V zobrazovacích vyšetreniach má vlastnosti charakteristické pre karcinóm, NMR vyšetrenie
potvrdí diagnózu absenciou kumulácie gadolíniového kontrastu vo vyšetrovanej lézii
o pomôže tak vylúčiť event. súčasný výskyt malignity v často neprehľadnom teréne.
Diabetickú mastopatiu treba overiť histologickou perkutánnou biopsiou. V preparáte sa nájde
charakteristický nález denznej, keloidu podobnej fibrózy, periduktálna a perivaskulárna
lymfocytárna infiltrácia B-bunkami, atrofia lobulov a fibrózne zmenená stróma. Liečba
spočíva v dobrom nastavení inzulín-dependentného diabetu, chirurgická extirpácia sa
neodporúča vzhľadom na obavy z porúch hojenia.
Doplňujúce informácie k tejto kapitole pozri aj v kap. Premalígne lézie prsníkov.
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10 PREMALÍGNE LÉZIE PRSNÍKOV
Termínom premalígne lézie prsníkov označujeme spektrum morfologických zmien tkaniva
mliečnej žľazy, ktoré v sebe nesú biologický potenciál vzniku rakoviny. Ide teda v podstate
o benígne zmeny, ktoré sú vo vyššej miere asociované s malignitou na rozdiel od čisto
nezhubných lézií. Synonymom by mohlo byť označenie prekancerózne zmeny, alebo vysokorizikové (tzv. high-risk) lézie. Sú to nálezy neistého biologického významu, ktoré ohrozujú
pacientku vznikom rakoviny počas jej ďalšieho života viac, ako inú ženu bez takéhoto nálezu.
Odhad tohto rizika treba dať do súvisu s inými pre-existujúcimi rizikovými faktormi
individuálne u každej pacientky. V histologických výsledkoch perkutánnych biopsií hrubou
ihlou sa tieto nálezy zväčša priraďujú kategórii B3, teda ako benígne lézie s neistým
malígnym potenciálom (pozri aj kap. Intervenčné metódy).

10.1 INTRADUKTÁLNE PROLIFERUJÚCE LÉZIE
V zásade môžu proliferovať ako duktálne, tak aj lobulárne epitélie terminálnych duktolobulárnych jednotiek. Zatiaľ čo lobulárne epitélie sú viac-menej monomorfné, duktálne
epitélie vykazujú širokú variabilitu cytologických zmien. V posledných dekádach rokov prešli
intraduktálne lézie mnohými snahami o ich presnú klasifikácie, avšak dodnes nie sú stanovené
jasne definované kritériá na ich presné zaradenie do jednotlivých kategórií. Intraduktálne
proliferujúce lézie sa niekedy klasifikujú aj ako duktálny intraepitelová neoplázia (DIN). Aj
keď nová WHO klasifikácia nádorov prsníkov z r. 2012 (pozri kap. Typizácia a klasifikácia
nádorov) DIN-klasifikáciu neuznáva, považujeme ju za potrebné na tomto mieste spomenúť
(tab. 13).
Tab. 13 DIN-klasifikácia intraduktálnych proliferatívnych lézií
Pôvodná terminológia

DIN klasifikácia

Duktálna hyperplázia bez atypií (UDH) Duktálna hyperplázia bez atypií (UDH)
Plochá epiteliálna atýpia

Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 1A (DIN 1A)

Atypická duktálna hyperplázia (ADH)

Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 1B (DIN 1B)

DCIS grade 1

Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 1C (DIN 1C)

DCIS grade 2

Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 2 (DIN 2)

DCIS grade 3

Duktálna intraepiteliálna neoplázia grade 3 (DIN 3)
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10.2 LÉZIE Z KOLUMNÁRNYCH BUNIEK.
PLOCHÁ EPITELOVÁ ATYPIA (FLAT EPITHELIAL ATYPIA, FEA)
Kolumnárne zmeny buniek zahrňujú široké spektrum zmien od kolumnárnej metaplázie
buniek, cez jednoduchú hyperpláziu kolumnárnych buniek až po atypickú hyperpláziu
kolumnárnych buniek. FEA je jednou z foriem kolumnárnych zmien, ktoré sú benígne
a predstavujú histopatologické zmeny prsníka, ktoré boli v minulosti označované ako blunt
duct adenosis. Dá sa povedať, že kolumnárne zmeny predstavujú kolumnárne (kuboidne až
cylindricky) zmenené bunky v distendovaných TDLU, kde takto zmenené bunky nahradzujú
pôvodný duktálny epitel. lézie z kolumnárnych buniek sú pomerne častým nálezom
v prsníkovej biopsii a znamenajú benígnu zmenu s minimálnym rizikom rakoviny prsníka.
FEA je považovaná za prekurzorovú léziu low-grade karcinómov, preto nález FEA
v hruboihlovej biopsii prsníka by mal byť overený následnou chirurgickou biopsiou.

10.3 ATYPICKÁ DUKTÁLNA HYPERPLÁZIA (ADH)
V princípe ide o malé atypické intraduktálne lézie, ktoré ešte nespĺňajú kritériá duktálneho
karcinómu in situ (DCIS). Napriek všetkým snahám chýba všeobecná zhoda v diagnostických
kritériách na rozlíšenie ADH od low-grade DCIS. So stúpajúcou frekvenciou využívania
skríningovej mamografie sa zvyšuje aj podiel zachytených lézií ADH. Pre pacientku to
prakticky znamená, že jej celoživotné riziko vzniku infiltrujúceho karcinómu prsníka je asi
5-krát vyššie ako v ostatnej populácii žien. V prípade, že táto žena má pozitívnu rodinnú
anamnézu (príbuzných prvého rádu), je riziko stúpa na desaťnásobok. Stupeň rizika platí pre
ipsilaterálny prsník, ale kontralaterálny prsník je takisto vo vyššom riziku. Ženy s ADH by
mali byť o tomto riziku informované a preventívne mamografické vyšetrenia sa u nich
vykonávajú v ročných intervaloch. medikamentózna chemoprevencia, či iné profylaktické
opatrenia, by sa mali ženám s ADH ponúknuť po individuálnom zvážení ich rizika
(pre-existujúce rizikové faktory).

10.4 DUKTÁLNY KARCINÓM IN SITU (DCIS)
Duktálny karcinóm prsníka in situ predstavuje malígnu klonálnu proliferáciu epitelových
buniek v rámci duktolobulárneho systému prsnej žľazy, ktorá nepresahuje cez myoepiteliálnu
vrstvu (bazálnu membránu) a teda nie je prítomná invázia do okolitej strómy. Predstavuje tak
neinvazívne malígne ochorenie, ktoré je však dokázaným priamym neobligatórnym
prekurzorom invazívneho karcinómu. Znamená to, že v niektorých prípadoch dochádza
53

k progresii DCIS do invazívneho karcinómu a toto riziko prechodu predstavuje 8-11 násobok
oproti bežnej populácii. Podľa niektorých retrospektívnych štúdií v prípade neliečeného DCIS
progreduje v priebehu 30 rokov do invazívneho karcinómu 30 % lézií. Jednou z dôležitých
charakteristík DCIS lézií je vo väčšine prípadov ich klinická „nemosť“. 80-85 % lézií sa
manifestuje na mamografických snímkach prítomnosťou mikrokalcifikátov bez iného
klinického korelátu. S tým súvisí postupný nárast incidencie tohto ochorenia za posledné
roky, v súvislosti so zavedením a skvalitňovaním mamografického skríningu. Vzhľadom na
to, že ide o prekurzora invazívneho karcinómu, liečba DCIS pozostáva z chirurgickej liečby
ako primárnej liečebnej modality, doplnenej v indikovaných prípadoch rádioterapiou. Lokálna
recidíva sa po štandardnej liečbe v súčasnosti vyskytuje v 10-15 % prípadov, z toho v 50 %
prípadov ide o invazívny karcinóm. Dodnes chýbajú niektoré kľúčové informácie, ktoré by
pomohli pochopiť pôvod tejto lézie, či predikovať jej biologické správanie. Snáď
najdôležitejšou otázkou, na ktorú sa súčasná vedecká spoločnosť snaží nájsť odpoveď, je
selekcia nádorov DCIS, ktoré predstavujú hrozbu z hľadiska progresie do invazívneho
karcinómu a ich odlíšenie od indolentných stacionárnych foriem. V dôsledku mikroskopickej
heterogenity lézií sa postupne vytváralo viacero systémov klasifikácie DCIS. V minulosti sa
lézie charakterizovali najmä na základe morfológie. Podľa architektoniky rastu možno lézie
rozdeliť na kribriformné, mikropapilárne, komedónové, solídne a zmiešané typy.
Podľa stupňa bunkovej diferenciácie (gradingu) a posúdenia prítomnosti intraluminálnych
nekróz môžeme DCIS rozdeliť do troch skupín :
-

low-grade DCIS (LG-DCIS),

-

intermediate-grade DCIS (IG-DCIS,

-

high-grade DCIS (HG-DCIS).

Multifokalita (výskyt viacerých fokusov v jednom kvadrante) a multicentrický výskyt
(postihnutie viacerých kvadrantov) sú možné u všetkých podtypov.
DCIS je v drvivej väčšine klinicky nemá lézia, ale môže sa manifestovať aj hmatnou
rezistenciou v prsníku. Primárnou diagnostickou modalitou u DCIS je mamografické
vyšetrenie štandardne v dvoch snímkových projekciách (CC, MLO), doplnené prípade
o kolmú projekciu (90°) a o zväčšený snímok (diferenciálna diagnostika mikrokalcifikátov).
V mamasonografii môže byť v niektorých prípadoch prítomná hypoechogénna lézia.
Digitálna

mamografia

zvyšuje

záchytnosť

LG-DCIS

a IG-DCIS.

NMR

prsníkov

v predoperačom stagingu môže byť prínosná hlavne u HG-DCIS, jej definitívna úloha nie je
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dodnes stanovená. Na určenie diagnózy je vhodná stereotakticky riadená VAB
s preparátrádiografiou odobratých vzoriek (dôkaz mikrokalcifikátov). V liečbe DCIS má
primárne postavenie chirurgická liečba, ktorej cieľom je definitívne zaradenie ochorenia do
jeho štádia a zabezpečenie lokoregionálnej kontroly nad ním. Princípom je odstránenie okrsku
postihnutého

tkaniva

aj

s dostatočným

lemom

zdravého

okolitého

tkaniva

pri

akceptovateľnom kozmetickom efekte. Samozrejmá je predoperačná lokalizácia nehmatnej
lézie kovovým vodičom mamografickou stereotaxiou. Excidovaný preparát sa počas operácie
podrobí peroperačnej preparátrádiografii na dôkaz prítomnosti a kompletnosti lézie vo vzorke.
Voľba liečby preto musí zohľadniť rozsah a distribúciu nádoru rovnako ako pomer veľkosti
nádoru a veľkosti prsnej žľazy, ktorý ovplyvňuje výsledný kozmetický efekt. Vo väčšine
prípadov je štandardom prsník zachovávajúca liečba, ktorú dopĺňa v indikovaných prípadoch
rádioterapia. DCIS lézie nie sú vhodné na peroperačné hodnotenie zo zmrazeného rezu pre
redukciu materiálu a možné skompromitovanie okrajov resektátu. Preto je vhodné počkať na
výsledok z parafínových rezov. Do chirurgického manažmentu DCIS patrí v odôvodnených
prípadoch aj vyšetrenie axilárnej sentinelovej lymfatickej uzliny. V prípade multicentricity
alebo rozsiahlej multifokality sa nevyhneme mastektómii. Voľba terapeutického postupu by
mala byť výsledkom interdisciplinárnej diskusie s prihliadnutím na želanie pacientky, ktorá
bola dopredu podrobne informovaná o možnostiach liečby a prognózy ochorenia. Tamoxifén
je indikovaný v prevencii recidív u estrogén-pozitívneho DCIS.
Tab. 14 Van Nuysský prognostický index
Parameter

1

2

3

Veľkosť nádoru

<15mm

16-40mm

>41mm

Okraje

>10mm

1-9mm

<1mm

Grading

1,2 - nekrózy

1, 2 +nekrózy

3

Vek

>60 rokov

40-60 rokov

<40 rokov

Pagetova choroba (M. Paget) postihujúca bradavku je charakterizovaná prítomnosťou
malígnych epiteliálnych buniek v rámci skvamóznej epiteliálnej vrstvy mamiloareolárneho
komplexu. Klinicky sa prejavuje ako ekzematózna zmena v oblasti mamiloareolálneho
komplexu a je často asociovaná s DCIS nižšie uloženého duktálneho systému (s inváziou
alebo bez nej). V prípade klinicky jasnej M. Paget treba vždy pátrať po prípadnom DCIS
a/alebo infilrujúcom karcinóme v postihnutom prsníku.
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10.5 LOBULÁRNA NEOPLÁZIA
ATYPICKÁ LOBULÁRNA HYPERLÁZIA A LOBULÁRNY
KARCINÓM IN SITU
Lobulárna neoplázia (LN) v sebe zahŕňa atypickú lobulárnu hyperpláziu (ALH) a lobulárny
karcinóm in situ (LCIS). Ich oddiferencovanie je založené na rozsahu postihnutia
individuálnych lobulárnych jednotiek. LCIS možno rozdeliť na klasický a pleomorfný podtyp
s/alebo bez komedonekróz. Klasický LCIS nemá taký biologický potenciál ako DCIS a nie
vždy progreduje do infiltrujúcej formy karcinómu. Po menopauze dokonca môže regredovať.
Diferenciálna diagnóza medzi ALH a klasickým LCIS je niekedy ťažká. V minulosti boli LN
považované len za akýsi indikátor rizika vzniku invazívneho karcinómu, ako lobulárneho tak
duktálneho typu. Táto hypotéza je podložená dlhodobými sledovaniami pacientok
s lobulárnou hyperpláziou. Ak by išlo o bezprostrednú premalígnu léziu, očakával by sa
výskyt invazívneho lobulárneho karcinómu v tom istom kvadrante a v tom istom prsníku.
Táto hypotéza sa však v súčasnosti znova stavia do otáznej polohy vzhľadom na výsledky
nových molekulovo-biologických štúdií. LN sa dnes vo všeobecnosti považujú za nonobligatórnu prekurzorovú léziu invazívneho karcinómu v ispi- aj kontralaterálnom prsníku
súčasne. LN býva často náhodným nálezom v perkutánnej biopsii prsníka, nakoľko nemá
typický korelát v zobrazovacích vyšetreniach prsníkov. Diagnóza LN v operačnej vzorke
tkaniva nevyžaduje ďalšiu chirurgickú intervenciu, u pacientok s nálezom LN v core-cut
alebo vákuovo-asistovanej ihlovej biopsii je chirurgická kompletná excízia lézie metódou
voľby. Pacientky s diagnózou LN majú byť informované o zvýšenom riziku ochorieť na
rakovinu prsníka (asi 7-krát vyššie riziko v priebehu 10 rokov) a o možnostiach redukcie
individuálneho rizika. Mamografické preventívne vyšetrenia sa u nich robia v ročnom
intervale.
Bunky pleomorfného LCIS vykazujú určité cytologické odlišnosti od klasického LCIS,
hlavne čo sa týka morfológie bunkových jadier, ďalej vykazujú často apokrinnú diferenciáciu,
nekrózy a mikrokalcifikácie. Pleomorfný LCIS môže niekedy robiť diagnostické ťažkosti
a pripomínať skôr DCIS. Napomôcť tu môže imunohistochemické farbenie na E-kadherín.
Molekulový profil ale pritom zodpovedá viacej klasickému LCIS, preto sa aj považuje za jeho
špeciálnu formu. Vzhľadom ale na jeho biologicky agresívnejší charakter sa pleomorfný LCIS
liečebne manažuje ako DCIS, a v tom je podstatný rozdiel oproti klasickému LCIS.
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10.6 PAPILÁRNE LÉZIE PRSNÍKOV
Papilárne lézie prsníkov sú veľkou kapitolou v prsníkovej patológii. Vo všeobecnosti
papilómy pozostávajú z dvoch vrstiev buniek: z jednej vrstvy duktálnych epitelových buniek,
a z druhej myoepitelovej vrstvy, podporenej fibrovaskulárnym jadrom. Táto skupina zahŕňa
veľký počet lézií, ktoré jednotlivé školy patológov označili rôznou terminológiou. Posledná
klasifikácia WHO z r. 2012 delí intraduktálne papilárne lézie na:
-

intraduktálny papilóm,

-

ADH a DCIS vzniknuté v papilóme,

-

intraduktálny papilárny karcinóm (alebo DCIS),

-

ďalšie varianty papilárnych karcinómov.

Solitárny papilóm ako diskrétny malý tumorček hlavných mliekovodov ja často dôvodom
spontánnej hnedastej až krvavej sekrécie z bradavky. Solitárny papilóm sa v natívnej
mamografii niekedy objaví ako malé plošné, dobre ohraničené zatienenie v retromamilárnej
oblasti alebo ako solitárny rozšírený mliekovod. Štandardným diagnostickým postupom
v takomto prípade je odtlačková cytológia sekrétu z postihnutej bradavky za účelom
vylúčenia

atypických

buniek

a špeciálne

rtg-kontrastné

mamografické

vyšetrenie

postihnutého duktu po jeho nasondovaní – duktografia. Solitárny papilóm sa zobrazí ako
výpad kontrastnej náplne alebo stop kontrastnej látky v systémy terminálnych mliekovodoch,
zvyčajne niekoľko cm za areolomamilárnym komplexom. Cielená duktektómia po
nasondovaní duktu a označení optickým kontrastom (napr. izosulfánovou modrou) je
metódou voľby chirurgickej liečby sa účelom presnej diagnózy a súčasne zbavenia pacientky
krvavej sekrécie. Pravdepodobnosť výskytu karcinómu v takomto prípade sa uvádza od 2 %
do 7 %. Mnohopočetná papilomatóza duktov je definovaná ako výskyt jasne od seba
oddelených papilómov v počte najmenej päť, lokalizovaných v jednom segmente prsníka.
Mnohopočetná papilomatóza sa zistí asi u 10 % žien so solitárnym papilómom, zväčša
v mladšom ako perimenopauzálnom veku. Býva často obojstranná a nezriedka sa v jej teréne
nájde DCIS. Jej špeciálna forma – juvenilná papilomatóza – je výskyt ťažkej formy
papilomatózy vyskytujúci sa u žien mladších ako 30 rokov. Manifestuje sa ako bolestivé,
pohyblivé, zväčša dobre ohraničené tumorózne rezistencie v retroareolárnej oblasti prsníkov.
Často sa tieto falošne diagnostikujú ako fibroadenómy. Tenkoihlová aspiračná cytológia sa
v diferenciálnej diagnostike papilárnych lézií javí ako nedostatočná, hruboihlová biopsia
môže takisto zapríčiniť vznik artefaktov, ktoré sťažia histologickú diagnózu. Väčšina autorov
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sa prikláňa k kompletnej chirurgickej excízii papilárnych lézií s lemom zdravého okolitého
tkaniva (hlavne intracystických papilárnych lézií väčšina autorov sa prikláňa k kompletnej
chirurgickej excízii papilárnych lézií s lemom zdravého okolitého tkaniva (hlavne
intracystických papilárnych lézií).

10.7 RADIÁLNA SKLEROZUJÚCA LÉZIA
(RADIÁLNA JAZVA, RADIAL SCAR)
Radiálna sklerozujúca lézia (RSL) sa popisujú proliferatívne zmeny vykazujúce hviezdicovitú
konfiguráciu (ako rádiologickú, tak aj histologickú). RSL dostala v poslednom čase mnoho
terminologických označení, ale väčšina autorov sa zhodla na tom, že ak je rozmer lézie menší
ako 1 cm označuje sa ako radiálna jazva ak je väčší ako 1 cm ide o komplexnú sklerozujúcu
léziu. Prevalencia výskytu RSL sa udáva okolo 0,04 %. Radiálna jazva a komplexná
sklerozujúca lézia sú charakterizované centrálnou sklerózou s koronou epitelovej proliferácie,
ktorá môže byť úplne benígna, alebo môže vykazovať bunkové atypie až malígne zmeny.
Prítomnosť komprimovaných žliaz v centre lézie môže imitovať karcinóm, najmä tubulárny.
Navyše býva epitelová zložka spojená s viacerými zmenami v zmysle ADH, LN, DCIS.
Malígne zmeny v rámci RSL ale bývajú nižšieho biologického potenciálu (LG-DCIS,
infiltrujúci karcinóm grade 1). V rôznych štúdiách zaoberajúcich sa prítomnosťou
premalígnych zmien v RSL sa našiel DCIS od 0 % do 40 %. Preto sa mnohí autori
domnievajú, že diagnóza RSL v core-cut biopsiách prsníkov nemusí vylúčiť prítomnosť
malignity a všetky nálezy podobného druhu by sa mali chirurgicky excidovať. Na druhej
strane pribúdajú v posledných rokoch práce, ktoré nepovažujú následnú chirurgická excíziu
lézie za potrebnú, ak sa pri perkutánnej biopsii (lepšie VAB) získal potrebný počet vzoriek
a histologické vyšetrenia korelujú s rádiologickým nálezom.

10.8 APOKRINNÉ LÉZIE PRSNÍKOV
Apokrinná metaplázia je veľmi častý nález u žien po ich 25. roku veku a vo všeobecnosti sa
pokladá za normálnu súčasť mliečnej žľazy. Pritom ale výskyt apokrinnej metaplázie možno
považovať

za

normálny

len

v prípade

apokrinných

potných

žliaz

v

pazuche

a v periareolárnych apokrinných žľazách prsníkov. Apokrinné bunky sa môžu objaviť v celej
rade prsníkových lézií, z ktorých niektoré môžu niesť známky malignity. V zásade možno
rozdeliť apokrinné lézie prsníkov na:
-

apokrinnú metapláziu vo fibrocystickej mastopatii,
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-

apokrinný adenóm,

-

apokrinné zmeny v sklerozujúcej adenóze,

-

apokrinné zmeny v rámci iných zmien (RSL, papilóm, fibroadenóm, fyloidný tumor),

-

atypickú apokrinnú hyperpláziu,

-

apokrinný DCIS,

-

infiltrujúci karcinóm s apokrinnými črtami.

Apokrinný adenóm je extrémne zriedkavý a počet zverejnených prác nedovoľuje jednoznačne
odhadnúť jeho biologický potenciál z hľadiska možného vývoja malignity, avšak vo
všeobecnosti sa považuje za benígnu zmenu. Apokrinné zmeny v sklerozujúcej adenóze sa
považujú za lézie nejasného významu. V minulosti sa tomuto nálezu priraďovalo označenie aj
apokrinná adenóza, ale tento pojem bol používaný aj pre celkom inú patologicko-anatomickú
jednotku. Je preto lepšie používať popisný pojem apokrinná zmena v sklerozujúcej adenóze
aby sa predišlo omylu v spojitosti so zmenami pozorovanými pri inej zriedkavej lézii –
adenomyoepitelióme. Apokrinný DCIS sa v odbornej literatúre popisuje len zriedkavo
a niektorý autori sa domnievajú, že táto patognomická jednotka býva často nerozpoznaná. Aj
keď sa v minulosti tvrdilo, že niet dostatok dôkazov na to, aby sa apokrinnému fenotypu
priradila špeciálna forma karcinómu, nedávne práce definovali „čistý“ apokrinný infiltrujúci
karcinóm.

10.9 MUKOKÉLE PODOBNÉ LÉZIE (MUCOCELE-LIKE LESIONS)
Podľa definície je mukokéla nahromadenie hlienu v určitom priestore, napr. v dutom orgáne.
Prsníkové mucocele-like lézie (MLL) vykazujú dilatované priestory obsahujúce hlien (mucín),
ktorý sa extravazáciou dostáva do okolitej strómy. Epitel vystielajúci tieto priestory môže byť
pritom benígnej alebo malígnej povahy, alebo sa môže vyznačovať heterogenitou epitelovej
proliferácie od benígnej cez atypickú až po vyslovene malígnu v rámci tej istej lézie. Ich
patogenéza nie je celkom jasná, aj keď sa dá uvažovať u zvýšenej sekrécii hlienu v TDLU
a obštrukcii duktov. V zobrazovacích vyšetreniach sa môžu manifestovať celým spektrom
obrazov od plošných zatienení až po zhluky mikrokalcifikátov nejasnej dignity v mamografii
až po hypoechogénne ložiská v ultrazvukovom obraze. Pri náleze MLL s cytologickými
atypiami buniek vo vzorkách z hruboihlových biopsií sa odporúča vždy vykonať ich následnú
chirurgickú excíziu. V chirurgických vzorkách s MLL treba histologicky pátrať po možnom
DCIS a/alebo mucinóznom karcinóme.
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11 MALÍGNE NÁDORY PRSNÍKA
11.1 KARCINÓM PRSNÍKA
11.1.1

EPIDEMIOLÓGIA KARCINÓMU PRSNÍKA

Karcinóm prsníka je v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti žien na zhubné ochorenia
v rozvinutých krajinách sveta, len v niektorých z nich mu konkuruje karcinóm pľúc. Až 3-5 %
všetkých úmrtí je v rozvinutých krajinách spôsobených karcinómom prsníka. Vo vekovej
skupine 39 až 58 rokov je v západných krajinách rakovina prsníka najčastejšou príčinou smrti
vôbec. Pritom 29 % všetkých ochorení postihuje ženy USA, na zvyšku sa podieľajú hlavne
ženy zo západnej Európy a Austrálie. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných takmer
poldruha tisíca nových ochorení, incidencia karcinómu prsníka je podľa Národného
onkologického registra SR asi 80 / 10 000 a mortalita 25 /100 000 žien. Zatiaľ čo v západných
krajinách sa incidencia ochorenia pomaly znižuje, na Slovensku pozorovať opačný trend. Aj
keď rôzne populácie žien vo svete vykazujú rozdielnu incidenciu choroby, táto sa časom
mení. Nasledujúce generácie migrantiek z rozvojových krajín sú postihnuté rovnakou
incidenciou ako domáce ženy. To znamená, že nie etnické, ale sociálne, dietetické, kultúrne
a možné ďalšie iné okolnosti významne ovplyvňujú výskyt karcinómu prsníka. Možno
pozorovať nielen pribúdajúci počet nových ochorení, ale narastá aj agresivita tohto ochorenia,
a to hlavne u mladých žien. V praxi to znamená, že t.č. každá 9. žena v rozvinutých krajinách
Európy musí počítať s tým, že raz ochorie na karcinóm prsníka, v USA je to každá 8. žena.
Na začiatku tretieho milénia žije na svete odhadom 1 milión žien s touto diagnózou.

11.1.2

ETIOLÓGIA KARCINÓMU PRSNÍKA

Etiológia karcinómu prsníka je nejasná. Ako všetky zhubné ochorenia, je aj karcinóm prsníka
ochorením bunkového genómu. Uvádzajú sa rôzne faktory vonkajšieho prostredia v najširších
súvislostiach.
Nápadné sú genetické faktory. Udáva sa, že asi 5 až 10 % ochorení je podmienených
dedičnou vnímavosťou. Sporadická forma výskytu karcinómu znamená, že v rodine
pacientky sa nevyskytlo zhubné ochorenie. Termín hereditárny karcinóm sa používa pre
nádory s preukázanou genetickou mutáciou, zatiaľ čo familiárny výskyt tumoru (teda
karcinóm prsníka u pacientky, ktorá ho udáva v rodinnej anamnéze bez dôkazu genetickej
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mutácie) ešte nemusí mať reálny vrodený genetický podklad. Dokázaná je tu súvislosť
s určitými

génmi

–

hlavne

autozomálne

dominantne

dedičnými

génmi

BRCA1,

lokalizovanom na 17. chromozóme (17q-21) a BRCA2, lokalizovanom na chromozóme 13
(13q12). Z ďalších génov sú to napr. p53, CHK2, STK11, ATM, PTEN, MMR a i. Doteraz
nie sú odhalené všetky gény, ktoré sa môžu podieľať na vzniku ochorenia. Gén BRCA1 je
tumor-supresorový gén, zodpovedný za udržanie genómovej stability, pričom poruchy
reparácie DNA sú považované za kľúčové v mechanizme karcinogenézy. Ženy s mutáciou
v tomto géne majú až 80 %-tnú šancu ochorieť na karcinóm prsníka a až 60 %-tnú šancu
ochorieť na karcinóm vaječníka a to v mladom veku (u BRCA2 je to 85 %, resp. 35 %). Pri
podozrení na výskyt tejto mutácie v danej rodine je možné probantky vyšetriť metódami
molekulovej genetiky. Pri pozitívnom náleze sa tieto potom zúčastňujú na špeciálnom
preventívnom programe (pozri ďalej). Genetické riziko ochorieť na karcinóm prsníka môže
pre ženu prinášať aj porucha správnej funkcie niektorých iných génov (napr. p53, CHK2,
STK11, ATM, PTEN, MMR a i), alebo aktivácia niektorých onkogénov (napr.
HER-2-onkogén). K aktivácii onkogénov môže dôjsť aj prostredníctvom onkogénnych
vírusov. Dedičný karcinóm prsníka môže byť navyše súčasťou syndrómov združeného
mnohopočetného výskytu nádorov - napr. Li-Fraumeni, Lynch, Fanconi anémia, familiárny
difúzny karcinóm žalúdka, Cowden syndróm atď.
Z dietetických faktorov je najviac diskutovaný zvýšený príjem tukov, hlavne živočíšnych.
Predpokladá sa, že obezita vedie k zvýšenej premene androgénnych medziproduktov syntézy
hormónov na estrogény, a tak k relatívnemu hyperestrogenizmu. Ďalej sa predpokladá, že
tukové tkanivo je rezervoárom rôznych kancerogénov z vonkajšieho prostredia (napr.
polychlórované bifenyly alebo pesticídy). Tiež aromatizované uhlovodíkové zlúčeniny, ako
klasické kancerogény, sú zväčša rozpustné v tukoch. Súvislosť medzi obezitou a karcinómom
prsníka sa pozoruje len u postmenopauzálnych žien, u mladších žien sa túto kauzálnu
súvislosť nepodarilo dokázať, pričom na tomto poli existujú ešte stále nejasnosti.
Ďalším dôležitým faktorom karcinogenézy je ionizujúce žiarenie. Klasickým príkladom sú
štúdie o výskyte karcinómu u žien ožiarených počas svetovej vojny v Japonsku. Sledovanie
žien v minulosti ožiarených v mladom veku vysokými dávkami röntgenových lúčov pre
mastitídu alebo tuberkulózu potvrdilo výsledky predchádzajúcich štúdií. Zdá sa, že kritickým
je ožiarenie prsníka vysokými dávkami v období jeho vývinu. Terapeutické dávky po operácii
prsníka alebo dávky spojené s mamografickým vyšetrením nezvyšujú riziko ochorenia.
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Poruchy hormonálnej rovnováhy u ženy sú často diskutovaným faktorom, v tomto ohľade
chýbajú jednoznačné definície.

11.1.3

RIZIKOVÉ FAKTORY KARCINÓMU PRSNÍKA

Postihnuté sú hlavne ženy rozvinutých industrializovaných krajín sveta, výnimkou je
Japonsko. Nulipary majú trikrát vyššie riziko ako multipary, ale prvý pôrod by mal byť pred
20. rokom veku. Ak sa prvé dieťa narodí žene po 30. roku veku, má táto rovnaké riziko ako
nulipara. Primipara staršia ako 35 rokov má dokonca zvýšené riziko. Dojčenie má protektívny
účinok, ale týka sa to len výskytu premenopauzálneho karcinómu. Najväčší rizikový faktor
predstavuje výskyt karcinómu prsníka v rodinnej anamnéze, hlavne u príbuzných prvého
stupňa (matka, sestra, dcéra). Tento faktor sa výrazne znásobuje, ak sa nádor diagnostikoval
v rodine u mladej ženy a/alebo v oboch prsníkoch (pozri vyššie). Včasná menopauza, ako
spontánna, tak aj arteficiálna, znižuje riziko ochorenia na rakovinu prsníka. Vysoké ožiarenie
prsníka ionizujúcim žiarením, hlavne v období okolo menarché zvyšuje riziko ochorenia.
Exogénne podávanie hormónov (napr. HRT v postmenopauze) ľahko zvyšuje relatívne riziko
mať diagnostikovaný karcinóm prsníka, a to v závislosti od režimu hormónov a dĺžky ich
podávania. Z negatívnych alimentárnych faktorov je v ostatnom čase okrem tukov
diskutovaný alkohol. Protektívny význam majú asi vitamíny A, D, E, C a kalcium.
Z benígnych ochorení prsníka ľahko zvyšujú riziko niektoré typy tzv. premalígnych lézií
prsníkov, hlavne v spojení s hyperpláziou epitelových buniek (pozri v kap. Premalígne lézie
prsníkov). Najväčší význam majú atypické hyperplázie duktov a lobulov. Predpokladom je
morfologické vyšetrenie. Aj keď ich morfologická charakteristika je pomerne presne
vypracovaná, vyskytujú sa stále ťažkosti pri ich posudzovaní. Atypické hyperplázie vykazujú
niektoré (ale nie všetky) histologické známky ca in situ a ako také predstavujú tzv.
"borderline" lézie. Atypická lobulárna hyperplázia, ktorá je veľmi podobná lobulárnemu
karcinómu in situ - LCIS (z tohto dôvodu sa obe lézie spoločne označujú ako lobulárna
neoplázia – LN), znamená pre pacientku zvýšené riziko ochorenia na invazívny karcinóm,
a to v oboch prsníkoch. Oproti tomu má atypická duktálna hyperplázia len niektoré znaky,
spoločné s duktálnym karcinómom in situ (DCIS). Ohrozuje pacientku ochorením na
invazívny

duktálny

karcinóm

hlavne

v

ipsilaterálnom

prsníku.

Toto

riziko

sa

niekoľkonásobne zvyšuje v spojitosti s pozitívnou rodinnou anamnézou.
Keďže dedičné, hormonálne a molekulovo-biologické mechanizmy vzniku karcinómu prsníka
sú ešte stále nejasné, majú rizikové faktory len obmedzený význam, lebo nie je presne známy
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mechanizmus, do ktorého zasahujú. Jediný jasný rizikový faktor je výskyt karcinómu
v kontralaterálnom prsníku. Možno teda povedať, že v súčasnosti majú všetky ženy vysoké
riziko ochorieť na karcinóm prsníka, ale niektoré z nich majú toto riziko ešte väčšie.

11.1.4

HISTOPATOLOGICKÁ KLASIFIKÁCIA KARCINÓMU PRSNÍKA.

Z histopatologického hľadiska za malígne nádory prsníkov jednotne klasifikujú na základe
súčasne platnej WHO klasifikácie (pozri tab. 12 v kap. Klasifikácia nádorov prsníka).
Správne určenie druhu nádoru (typing) je nesmierne dôležité z hľadiska plánovania jeho
liečby. V ďalšom texte považujeme za potrebné ozrejmiť ešte niektoré dôležité morfologické
a molekulárno-genetické pojmy pre lepšie pochopenie problematiky karcinómu prsníka.
Karcinóm prsníka vznikne malígnym zvrhnutím sa buniek mliekovodov (duktálny Ca; asi
v 80 %-ách) alebo acínov (lobulárny Ca). Ostatné druhy karcinómov prsníka (tubulárny,
medulárny, mucinózny a papilárny) sú v podstate variantmi spomínaných dvoch. Okrem toho
existujú aj zmiešané formy, vychádzajúce z epitelu duktov aj acínov, kde presné odlíšenie nie
je v podstate možné. Aj Pagetov karcinóm pochádza z duktov, šíri sa ale intraepidermálne
v oblasti bradavky. Zvláštne postavenie má inflamatórny karcinóm. Sarkómy prsníkov sú
ojedinelé. Prísne treba dodržiavať TNM-klasifikáciu (pozri ďalej), lebo veľkosť nádoru
a počet

lymfatických

uzlín

napadnutých

metastázami,

sú

stále

najdôležitejšími

prognostickými ukazovateľmi. Pri štádiu N+ je výhodné uvádzať v zátvorke aj počet
pozitívnych z celkového počtu vyšetrených uzlín (napr. 3/15). Uvádzanie jednotlivých etáží
exenterovaných lymfatických axilárnych uzlín uľahčuje predstavu o radikálnosti operácie
v pazuche. Takisto M-štádium je dôležité vzhľadom na vysokú potenciu lymfogénneho
a hematogénneho metastázovania.
Čo sa týka lokalizácie ochorenia, asi polovica ochorení sa vyskytuje v horných vonkajších
kvadrantoch. Najzriedkavejšie je postihnutý dolný vnútorný kvadrant, táto lokalizácia má
najhoršiu prognózu. Pod multifokalitou sa rozumie výskyt viacerých karcinomatóznych
ložísk

vnútri

postihnutého

kvadrantu,

ktoré

mikroskopicky

často

spolu

súvisia.

Multicentricita znamená súčasný výskyt viacerých ložísk primárneho karcinómu bez
vzájomnej súvislosti v rôznych kvadrantoch prsníka. Pri skúmaní mastektomických
preparátov sa aj v štádiu T1 (nádor <2 cm) našli v 1/4 prípadov multicentrické ložiská
v ostatných kvadrantoch prsníka. Toto zistenie je v súčasnosti dôvodom pre rutinné ožiarenie
zvyškového prsníka po konzervatívnej (limitovanej) operácii.
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Viac ako polovica invazívnych duktálnych karcinómov má na okrajoch intraduktálne výbežky
nádorových buniek. Ak tieto intraduktálne výbežky presahujú viac ako 25 % celkového
objemu nádoru, hovorí sa o extenzívnom intraduktálnom komponente (EIC). Jeho význam
stúpa hlavne pri limitovanej chirurgii karcinómu prsníka, pretože ponechanie týchto výbežkov
in situ môže byť zdrojom recidív.
Morfologické vyšetrenie nádoru sa nezameriava len na makroskopický a mikroskopický opis
tkaniva, ale skúma vzorky aj za účelom získania informácie o niektorých prognostických
faktoroch nádoru, ktoré sú dôležitou informáciou pre klinikov. Stupeň diferenciácie
nádorových buniek sa vyjadruje známym "grading"-om. Zohľadňuje sa tu hyperchromázia
a pleomorfia jadier nádorových buniek a počet mitóz v jednom zornom poli. "Grading" je
zaťažený subjektívnou chybou vyšetrujúceho. Bunkové jadrá sa takisto vyšetrujú
flowcytometriou na obsah DNK (tzv. ploidia) a skúma sa distribúcia buniek v jednotlivých
bunkových cykloch. Tieto metódy možno nasadiť na čerstvých vzorkách tkanív, ale aj na
zmrazených rezoch, cytologických steroch alebo na parafínových blokoch a sú pomerne
objektívne. Nukleárny obsah DNK sa vyjadrí DNK-indexom, ktorý je per definitionem
u euploidných (diploidných) buniek 1,0. Aneuploidné bunky majú tento index buď nižší (<1,0
= hypodiploidné) alebo vyšší (>1,0 = hyperdiploidné, tetraploidné atď.). V zásade majú
diploidné tumory lepšiu prognózu ako aneuploidné.
O podieli buniek nádoru v syntetickej bunkovej fáze hovorí tzv. S-fáza. Ostatné bunky sú
buď v presyntetickej fáze (G0/G1) alebo v postsyntetickej a mitotickej fáze (G2+M). Nízka
S-fáza nádoru má lepšiu prognózu ako vysoká S-fáza. Jej hodnota sa tiež uvádza indexom.
Ďalším dôležitým vyšetrením je stanovenie estrogénových a progesterónových receptorov
nádorových buniek. Tieto sa dajú vyšetriť buď v čerstvo zmrazených vzorkách tkaniva
biochemickými metódami, alebo v cytologických steroch a parafínových rezoch
imunohistochemickými metódami. Výsledkom vyšetrenia je semikvantitatívna informácia
o obsahu hormonálnych receptorov, čo je dôležité pre plánovanie adjuvantnej liečby.
Imunohistochémia pomáha stanoviť aj iné prognostické a prediktívne faktory z nádorového
tkaniva, ako sú napr. katepsín D, Ki-67, HER2 receptory, proteín p53 atď. Z nich
najdôležitejší je asi receptor humánneho rastového faktora 2 (HER2), ktorý sa
v posledných rokoch začlenil do rutinnej diagnostiky invazívnych karcinómov. Ide
o transmembránový receptor zo skupiny tyrozínkináz. Pacientky s vysokou expresiou HER2
majú horšiu prognózu a podrobujú sa špecifickej protinádorovej liečbe.
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Významným pokrokom a novým prístupom v diagnostike nádorov prsníka je vyšetrenie
génového profilu nádoru pomocou tzv. microarray techník. Ide o vyšetrenie série génov
s potvrdenou štatisticky významnou asociáciou s recidívou karcinómu prsníka, génov
s prediktívnou hodnotou odpovede nádoru na chemoterapiu a génov podieľajúcich sa na
normalizácii expresie iných génov (napr. Oncotype DX®, Mammaprint®). Výsledok
vyšetrenia tak predstavuje dôležitú pomocnú informáciu pri voľbe vhodnej terapie (napr.
tamoxifen/ CHT/tamoxifen+CHT) pre jednotlivé prípady choroby.

11.1.5

MOLEKULÁRNA KLASIFIKÁCIA NÁDOROV PRSNÍKOV

Prelomová publikácia Peroua a jeho spolupracovníkov v roku 2000 priniesla nový pohľad na
stratifikáciu nádorov prsníkov podľa ich molekulovo-genetického profilu. Tento profil
zohľadňuje etiopatogenetické vlastnosti nádorov a z toho vyplývajúcu odpoveď na liečbu.
V žľazovom tkanive prsníka možno rozlíšiť v zásade dva typy zrelých epitelových buniek,
a to tzv. bazálne bunky a luminálne bunky. Okrem týchto dobre diferencovaných buniek sa
v žľazovom tkanive prsníka nachádzajú aj nediferencované kmeňové bunky a progenitorové
bunky. Analýzou stoviek génov, podieľajúcich sa na regulácii rastu a delenia žľazových
a stromálnych buniek prsníka sa nádory prsníkov podarilo rozdeliť na:
Nádory z bazálnych buniek („basal-like tumours“)
teda nádory z buniek, ktoré sú podobné tzv. bazálnym bunkám epitelovej výstielky
terminálnych dukto-lobulárnych jednotiek. V imunohistochemickom farbení vykazujú
pozitivitu farbenia na špecifické cytokeratíny (CK 5,6) a negatívne farbenia na estrogénové,
progesterónové a HER2 receptory. Ide o nádory s najhoršou prognózou ochorenia.
Luminálne nádory (luminal A, luminal B)
sa skladajú prevažne z buniek, ktoré sú zase podobné luminálnym epitelovým bunkám duktolobulárnych jednotiek. Opäť sa dajú v imunohistochémii zafarbiť protilátkami proti
špecifickým cytokeratínom (CK 8,18) a na základe expresie pozitivity estrogénových
receptorov sa rozdeľujú na dve (podľa niektorých autorov aj na tri) podskupiny, pričom
podskupina

A vykazuje

vyššiu

expresiu

estrogénových

receptorov

v porovnaní

s B-podskupinou. Vo všeobecnosti možno povedať, že luminálne nádory majú najlepšiu
prognózu.
HER2-pozitívne / estrogén receptor- negatívne nádory
Tieto nádory tvoria samostatnú skupinu nádorov vzhľadom na svoje špecifický molekulovogenetický profil. V imunohistochemických vyšetreniach vykazujú pozitivitu farbenia na
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receptory humánneho epitelového rastového faktora 2 (HER2) a negatívne farbenie
protilátkami naestrogénové receptory. Možno povedať, že oproti luminálnym nádorov má táto
skupina nádorov horšiu prognózu, ale pozitivita HER2 receptorov vytvára priestor pre
modernú biologickú liečbu anti-HER2 substanciami.
Nádory z normálnych buniek („normal breast-like“)
Táto skupina nádorov je charakteristická podobnou expresiou génov ako normálne, malígne
nezmenené bunky dukto-lobulárnych jednotiek, event. benígnych nádorov prsníkov. Ich
presný klonálny pôvod nie je jasný.

11.1.6

DISSEMINOVANÉ A CIRKULUJÚCE NÁDOROVÉ BUNKY
(DTC, CTC)

Tvorba metastáz nádoru začína už v jeho včasnom štádiu. Aby sa úspešne vytvoril depozit
metastatických buniek, musí bunka alebo ich skupina byť schopná opustiť primárny nádor,
napadnúť hostiteľské tkanivo a udržať sa tam, aby sa rozmnožila. Skorá identifikácia
cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v krvnom riečišti alebo disseminovaných nádorových
buniek (DTC) v kostnej dreni u pacientok s karcinómom prsníka môže poskytnúť príležitosť
na včasnú intervenciu na lepšiu stratifikáciu rizika. DTC sa najčastejšie detegujú v punktátoch
kostnej drene z lopaty bedrovej kosti a následnými cytochemickými farbeniami. Metódy
stanovenia CTC zahŕňajú polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), cytochemické metódy
a najnovšie sofistikované komerčne vyrobené diagnostické prístroje (CellSearch®) na báze
imunomagnetickej separácie. DTC boli vo viacerých štúdiách potvrdené ako nezávislý
prognostický faktor ochorenia, avšak ich vyšetrenie sa spája s intervenčným výkonom
(punkcia kostnej drene), preto sa pozornosť výskumu v posledných rokoch sústredila viac na
vyšetrenie CTC.
Kombinácia jednotlivých morfologických (TNM-štádium, grading, S-fáza, ploidia, receptory
molekulárny podtyp atď.) a klinických (anamnéza, vek, menopauza, atď.) ukazovateľov
pomáha utvoriť si predstavu o agresivite a ďalšej prognóze choroby. Hľadajú sa stále nové
prognostické ukazovatele na molekulárnej úrovni, ich význam ukážu až výsledky štúdií
s dlhodobým "follow-up" pacientok.

11.1.7

TNM KLASIFIKÁCIA KARCINÓMU PRSNÍKA

Rozsah ochorenia sa podľa pravidiel UICC (Union for International Cancer Control)
klasifikuje pomocou TNM-klasifikácie, ktorá zohľadňuje rozsah primárneho ložiska nádoru
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(T), stav regionálnych lymfatických uzlín (N) a prítomnosť, resp. chýbanie vzdialených
metastáz (M) (staging). Táto klasifikácia sa prijala na celom svete, a treba ju prísne
dodržiavať. Platí pritom len pre karcinómy, takže patologicko-anatomické vyšetrenie nádoru
je nevyhnutné. Pre každú chorobu existujú dve TNM klasifikácie: klinická (cTNM), založená
na klinických a zobrazovacích vyšetreniach a patologická (pTNM), založená na pooperačnom
histopatologickom vyšetrení. Ak sa pred písmenom "p" objaví písmeno "y" znamená to, že
nádor bol predoperačne liečený neoadjuvantnou terapiou.
"L"-štádium vyjadruje prítomnosť alebo neprítomnosť lymfangiosis carcinomatosa (L0, resp.
L1), čo je v niektorých prípadoch karcinómu prsníka dôležité. V prípade, že sa v prsníku
vyskytujú viaceré nádory, treba zohľadniť nádor v najvyššom T-štádiu a v zátvorke uviesť
multiplicitu, resp. počet prídatných nádorov. Ak sú postihnuté obidva prsníky, má sa
klasifikovať každá strana osobitne. Predoperačná TNM-klasifikácia sa uskutoční na základe
klinického vyšetrenia a zobrazovacích metód.
Medzi regionálne lymfatické uzliny patria (obr. 22):
A. axilárne ipsilaterálne lymfatické uzliny; ide o interpektorálne lymfatické uzliny a uzliny
pozdĺž vena axillaris a jej vetiev, ktoré okraje m. pectoralis minor oddeľujú na (obr. 22):
I. etáž (dolná axila): lymfatické uzliny uložené laterálne od laterálneho okraja m. pectoralis
minor;
II. etáž (stredná axila): uzliny medzi mediálnym a laterálnym okrajom m. pectoralis minor
a interpektorálne (Rotterove) lymfatické uzliny;
III. etáž (apikálna axila): uzliny uložené mediálne od vnútorného okraja m. pectoralis
minor včítane uzlín, označovaných ako infraklavikulárne alebo subklavikulárne.
Pozn.: intramamárne lymfatické uzliny sa klasifikujú ako axilárne lymfatické uzliny.
B. ipsilaterálne lymfatické uzliny pozdĺž a. mammaria interna.
C. Supra- a infraklavikulárne lymfatické uzliny.
Metastázy v iných lymfatických uzlinách sa označujú ako vzdialené metastázy (M1).
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Obr. 22 Regionálne lymfatické uzliny prsníka
Počnúc januárom r. 2003 nadobudla platnosť nová revidovaná klasifikácia klinických
a patologických štádií karcinómu prsníka americkou AJCC (American Joint Committee on
Cancer). Zmenu si vyžiadali hlavne nové stagingové procedúry lymfatických uzlín (biopsia
sentinelovej uzliny, imunohistochemické spracovanie uzlín apod.) ako aj niektoré nové
lokality lymfatických uzlín spadajúcich pod N-štádium. AJCC klasifikácia bola naposledy
revidovaná v r. 2010 (7. vydanie). Najhlavnejšími zmenami sú:
1. Mikrometastázy v ipsilaterálnych axilárnych uzlinách sa rozlišujú od nálezu izolovaných
nádorových buniek na báze ich veľkosti a histologických znakov malignity. Všetky
metastatické elementy v ipsilaterálnych axilárnych uzlinách menšie ako 0,2 mm, či už
detegované hematoxilínom/eozínom alebo imunohistochemicky sa označujú ako pN0(i+).
Mikrometastázy väčšie ako 0,2 mm ale menšie ako 2,0 mm vo svojom najväčšom priemere
sa označujú pN1mi.
2. Biopsia sentinelovej uzliny a jej spracovanie imuhistochémiou alebo metódami
molekulovej biológie sú označované špeciálnymi symbolmi.
3. Počet postihnutých lymfatických uzlín, vyšetrených či už klasickým farbením
hematoxilínom/eozínom (stále preferovaná

metóda) alebo

imunohistochemickými

metódami, ovplyvňuje pN-štádium (pN1 pre 1 až 3 uzliny, pN2 pre 4 až 9 uzlín a pN3 pre
10 a viac postihnutých uzlín).
4. Metastázy do infraklavikulárnych uzlín sú klasifikované ako N3-štádium.
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5. Metastázy do supraklavikulárnych uzlín sú klasifikované ako N3-štádium (v minulosti to
bolo M1-štádium).
6. Metastázy do lymfatických uzlín pozdĺž a.mammaria interna ovplyvňujú klasifikáciu
podľa toho, akou metódou boli tieto uzliny vyšetrené a podľa toho, či boli alebo neboli
zároveň postihnuté axilárne lymfatické uzliny:
N1 pre pozitívny výsledok v uzlinách pozdĺž a.mammaria interna, vyšetrených metódou
sentinelovej biopsie;
N2 pre pozitívny výsledok z vyšetrenia týchto uzlín pomocou klinických (napr.
zobrazovacích) metód;
N3 ak sú súčasne postihnuté aj axilárne lymfatické uzliny.
7. V M-štádiách pribudlo cM0(i+) štádium, vyjadrujúce prítomnosť disseminovaných
nádorových buniek v kostnej dreni a/alebo cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej
krvi bez klinicky dokázateľných vzdialených metastáz.
Klinická TNM-klasifikácia
T - primárny nádor
Tx primárny nádor nemožno posúdiť
T0 žiadny primárny nádor
Tis carcinoma in situ: intraduktálny alebo lobulárny karcinóm in situ alebo Pagetov karcinóm
bradavky bez dokázateľného tumoru v prsníku (Pagetov karcinóm bradavky s dokázateľným
nádorom v prsníku sa bude klasifikovať podľa veľkosti tohto nádoru)
T1 tumor v jeho najväčšom rozmere dosahuje maximálne 2 cm
T1a - nádor do 0,5 cm v jeho najväčšom priemere
T1b - veľkosť nádoru od 0,5 do 1 cm
T1c - veľkosť nádoru od 1 do 2 cm
T2 veľkosť nádoru v jeho najväčšom priemere sa pohybuje od 2 do maximálne 5 cm
T3 nádor väčší ako 5 cm
T4 nádor ľubovoľného rozmeru s priamym šírením sa na hrudnú stenu alebo kožu prsníka
(hrudná stena znamená rebrá, interkostálne svaly, m. serratus anterior, ale nie pektorálne
svaly!)
T4a - šírenie sa nádoru na hrudnú stenu
T4b - edém prsníka (včítane kožného príznaku pomarančovej kôry), ulcerácia kože, alebo
satelitové metastázy kože ipsilaterálneho prsníka
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T4c - súčasný výskyt kritérií 4a a 4b
T4d - inflamatórny karcinóm
Pozn.: štádium T4b zahŕňa len hore uvedené kožné zmeny; vťahovanie kože, či bradavky,
ako aj iné kožné príznaky sa môžu vyskytovať pri hociktorom rozsahu nádoru T1-T3, ale
neovplyvnia klasifikáciu.
N - regionálne lymfatické uzliny
Nx regionálne lymfatické uzliny nemožno posúdiť
N0 žiadne metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách
N1 metastázy v pohyblivých ipsilaterálnych axilárnych uzlinách
N2 metastázy v ipsilaterálnych axilárnych uzlinách, ktoré sú navzájom fixované, alebo sú
fixované k okolitým štruktúram, alebo v klinicky manifestných uzlinách pozdĺž a.mammaria
interna na ipsilaterálnej strane a súčasne neprítomných metastázach v axilárnych uzlinách
N2a - metastázy v ipsilaterálnych axilárnych uzlinách, ktoré sú navzájom fixované, alebo
sú fixované k okolitým štruktúram
N2b - klinicky manifestné metastázy v uzlinách pozdĺž a.mammaria interna na
ipsilaterálnej strane pri súčasne neprítomných metastázach v axilárnych uzlinách
N3 štádium sa rozdeľuje na nasledovné podštádiá:
N3a - metastázy v ipsilaterálnych infraklavikulárnych lymfatických uzlinách
N3b - metastázy v ipsilaterálnych uzlinách pozdĺž a.mammaria interna pri súčasnom
výskyte metastáz v axilárnych uzlinách
N3c - metastázy v ipsilaterálnych supraklavikulárnych uzlinách
M - vzdialené metastázy
Mx výskyt vzdialených metastáz nemožno posúdiť
M0 žiadna prítomnosť klinicky a/alebo rádiologicky detekovateľných vzdialených metastáz
cM0(i+) žiadna prítomnosť klinicky a/alebo rádiologicky detekovateľných vzdialených
metastáz, ale sú prítomné depozity buniek, detekovateľné mikroskopicky alebo molekulovobiologicky v kostnej dreni a/alebo v periférnej krvi alebo v non-regionálnych lymfatických
uzlinách ≤ 0,2 mm, pričom u pacientky nie sú prítomné symptómy alebo klinické príznaky
metastáz
M1 vzdialené metastázy sú preukázateľné klasickými klinickými a/alebo zobrazovacími
vyšetreniami a/alebo histologicky overené, pričom sú väčšie ako 0,2 mm
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Pooperačná TNM klasifikácia
pT - primárny nádor
pT kategórie zodpovedajú T-kategóriam.
Pozn.: pri pT-klasifikácii sa veľkosť nádoru riadi podľa jeho invazívnej komponenty. Ak
napr. ide o ca in situ o priemere 3 cm, ale invazívny komponent meria 5 mm, bude sa tento
nádor klasifikovať ako pT1a. Mikroinvázia 1 mm a menej sa klasifikuje ako pT1 mic.
pN - regionálne lymfatické uzliny
Klasifikácia sa zakladá na vyšetrení uzlín z axilárnej lymfadenektómie s alebo bez biopsie
sentinelovej uzliny. Ak sa pN-štádium klasifikuje len na základe biopsie strážnej
(sentinelovej) uzliny, je za ním označenie „(sn)“ pre sentinel node. Podrobné vyšetrenie
sentinelových uzlín rozoznáva aj nález izolovaných nádorových buniek (i), ktorých zhluky nie
sú väčšie ako 0,2 mm a sú diagnostikované zväčša pomocou imunohistochémie alebo
molekulovo-biologickými metódami (RT-PCR). Ako klinicky manifestné sa považujú uzliny
pozitívne pri klinickom vyšetrení alebo v zobrazovacích metódach.
pNx regionálne lymfatické uzliny nemožno posúdiť
pN0 v reg. lymfatických uzlinách sa nevyskytujú žiadne metastázy
pN0 (i-) žiadne metastázy v histológii ani imunohistochémii
pN0 (i+) pozitívna imunohistochémia na izolované zhluky nádorových buniek nie väčšie
ako 0,2 mm
pN0 (mol-) žiadne histologické metastázy, negatívna RT-PCR
pN0 (mol+) žiadne histologické metastázy, ale ich pozitívny RT-PCR dôkaz
pN1 v 1 až 3 axilárnych uzlinách a/alebo mikrometastázy a /alebo uzlinách pozdĺž
a.mammaria interna detekovateľné v sentinelových uzlinách, ale nie klinicky
pN1 mi len mikrometastázy (>0,2 mm a/alebo >200 buniek, ale nie >2.0 mm)
pN1a metastázy v 1 až 3 axilárnych lymfatických uzlinách, z toho najmenej jedna
> 2,0 mm
pN1b metastázy v uzlinách pozdĺž a.mammaria interna detegované biopsiou sentinelovej
uzliny (nie klinicky manifestné)
pN1c metastázy v 1 až 3 axilárnych uzlinách a v uzlinách pozdĺž a.mammaria interna
pN2 metastázy v 4 až 9 axilárnych uzlinách, alebo prítomnosť klinicky manifestných
metastáz v uzlinách pozdĺž a.mammaria interna pri súčasne negatívnych axilárnych uzlinách
pN2a metastázy v 4 až 9 axilárnych uzlinách (najmenej 1 z nich väčšia ako 2,0 mm)
pN2b metastázy v klinicky manifestných uzlinách pozdĺž a.mammaria interna, ale bez
súčasného výskytu metastáz v axilárnych lymfatických uzlinách
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pN3 štádium sa rozdeľuje na nasledujúce podštádiá:
pN3a metastázy v 10 a viac axilárnych lymfatických uzlinách (najmenej jeden depozit
nádorových buniek je väčší ako 2,0 mm), alebo metastázy do infraklavikulárnych uzlín
pN3b metastázy v klinicky pozitívnych uzlinách pozdĺž a.mammaria interna pri súčasnom
výskyte metastáz v 1 alebo viac axilárnych uzlinách, alebo metastázy vo viac ako 3
axilárnych uzlinách a súčasne v uzlinách pozdĺž a. mammaria interna, vyšetrených
sentinelovou biopsiou, ale klinicky negatívnych.
pN3c metastázy v ipsilaterálnych supraklavikulárnych lymfatických uzlinách
Zaradenie choroby do štádií
Na základe TNM-klasifikácie sa karcinóm prsníka môže zaradiť do nasledovných štádií:
Tab. 13 Klinické štádiá karcinómu prsníka
Štádium 0

Tis

N0

M0

Štádium IA

T1b

N0

M0

Štádium IB

T0

N1mi

M0

N1mi

M0

T0

N1c

M0

T1b

N1c

M0

Štádium IIB

T2
T2
T3

N0
N1
N0

M0
M0
M0

Štádium IIIA

T0

N2

M0

N2

M0

Štádium IIIC

T2
T3
T3
T4
T4
T4
T1,2,3,4

N2
N1
N2
N0
N1
N2
N3

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0

Štádium IV

T1,2,3,4

N1,2,3

M1

T1
Štádium IIA

T1

Štádium IIIB

b

b

b

= T1 včítane T1mi
= T0 a T1 nádory s mikrometastázami v LU sú preklasifikované zo štádia IIB do štádia IB
M0 zahŕňa aj štádium M0 (i+)
c
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11.1.8

KLINICKÁ SYMPTOMATOLÓGIA A VYŠETRENIE PACIENTKY

Drvivú väčšinu nádorov prsníka si objaví žena sama. Bohužiaľ stredná veľkosť týchto
nádorov je viac ako 2 cm. Väčšina týchto nádorov už vytvorila vzdialené metastázy a má tak
horšiu prognózu. Samovyšetrovaním prsníkov teda možno len v malom počte prípadov
objaviť malé (< 2 cm), prognosticky priaznivejšie karcinómy. Snahou preventívnych
onkologických prehliadok musí teda byť objavovanie, podľa možnosti čo najmenších
karcinómov pred štádiom ich generalizácie, alebo ešte lepšie, ich neinvazívne štádiá (ca in
situ). Toto sa darí len tam, kde sa preventívne prehliadky spájajú s mamografickým
vyšetrením, ktoré ako jediné z pomocných vyšetrení dosiaľ dokázalo signifikantne znížiť
mortalitu žien s karcinómom prsníka vďaka jeho včasnej záchytnosti.
Anamnéza. Na čo sa treba pýtať v anamnéze, vyplýva v podstate z kapitoly "rizikové
faktory". Ide hlavne o výskyt karcinómu prsníka u priamych príbuzných (mama, stará mama,
sestra, dcéra), vek v čase prvého pôrodu, dojčenie, údaje o menarché a menopauze, prípadne
užívanie estrogénov. Zo subjektívnych ťažkostí udávajú ženy najčastejšie neurčité symptómy
ako "mravenčenie", "ťahanie", pálenie a pod., ktoré nesúvisia s menštruačným cyklom.
Skutočné bolesti v prsníku sa vyskytujú pri karcinóme zriedkavo a väčšinou v pokročilých
štádiách ochorenia. Aj keď sú uvedené ťažkosti veľmi nešpecifické, netreba ich podceňovať
a pripisovať len na účet mastopatie.
Inšpekcia. Samotná asymetria veľkosti prsníkov sa vyskytuje pomerne často a nemusí sa
spájať s malígnym ochorením. To znova neznamená, že ju treba podceňovať, hlavne ak má
asymetria dynamický vývoj. Nápadné zmeny tvaru prsníkov, prípadne zafarbenia kože
(inflamatórny Ca) musia viesť lekára k ich ďalšiemu objasneniu. Zmeny tvaru a veľkosti
prsníkov sa často stanú nápadnejšie pri vzpažení rúk. Tu vystúpi do popredia hlavne
vťahovanie kože či bradavky, čo je jeden z najsuspektnejších príznakov. Treba rozoznávať
mammillae inverteratae, ktoré sa vyskytujú od puberty a sú zväčša bilaterálne. Aj kožný
príznak pomarančovej kôry sa musí ďalej objasniť. Každé ekzematózne zmeny bradavky by
sa mali podrobnejšie vyšetriť. Obojstranná sekrécia z bradavky v zmysle galaktorrhoe je často
spojená s hyperprolaktinémiou a je problémom gynekologickej endokrinológie. Každá krvavá
sekrécia sa musí vyšetriť cytologickým sterom a duktografiou (galaktografiou). V 95 % sa
nájdu benígne zmeny (najčastejšie intraduktálne papilómy), len asi v 5 % prípadov je krvavá
sekrécia z bradavky spojená s malígnym ochorením. Pozor treba dávať na krvavú sekréciu
z ekzematózne zmenenej bradavky pri Pagetovom karcinóme.
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Palpácia. Prsníky možno palpovať postojačky, posediačky alebo poležiačky, s rukami v bok,
vzpaženými, alebo založenými za hlavou. Je ťažké dať jednotný návod, niektoré nálezy sú
rôzne hmatateľné v rozdielnych polohách. Platí, že prsníky sa prehmatávajú vystretými
prstami ruky, pričom sa tlačí celou plochou vystretých prstov oproti hrudnej stene. Krúživými
pohybmi treba systematicky prehmatať všetky kvadranty oboch prsníkov. Nakoniec sa
prehmatá axila, krčné, supra- a infraklavikulárne lymfatické uzliny. Pri hmatateľných
zatvrdlinách, či uzlíkoch si treba všimnúť ich veľkosť, konzistenciu, tvar, pohyblivosť voči
okoliu, hlavne koži (plateau-fenomén) a hrudnej stene a fluktuáciu. Ďalej treba skúsiť
sekréciu z bradavky na tlak. Každý podozrivý palpačný nález si vyžaduje ďalšie vyšetrenie,
väčšinou niektorou zo zobrazovacích techník.
Značnú časť karcinómov prsníka možno zistiť pomocou anamnézy a klinického vyšetrenia.
Zvyšná časť (klinicky okultné karcinómy) uniká inšpekcii a palpácii a možno ich zistiť len
pomocou paraklinických vyšetrení.
Zobrazovacie vyšetrenia v diagnostike prsníkových lézií včítane intervenčných metód
pozri vyššie v patričných kapitolách.
V rtg-mamografii sa mamárny karcinóm v typickom prípade prezentuje ako plošné, neostro
ohraničené zatienenie s lúčovitými výbežkami do okolitého parenchýmu („spiculae“, obr. 23),
ale môže sa objavovať aj ako diskrétna porucha architektoniky parenchýmu alebo zhluk
mikrokalcifikátov

duktálneho

typu,

či

inými

suspektnými

rtg-znakmi.

Čítanie

mamografických snímok vyžaduje veľkú skúsenosť vyšetrujúceho. V mamasonografii má
zase typická forma karcinómu charakter neostro ohraničeného hypoechogénneho ložiska
s hyperechogénnou okrajovou zónou a dorzálnym akustickým tieňom (obr. 24) Podobne pri
mamografii je aj pri mamasonografii veľmi dôležitá odborná kvalita vyšetrujúceho. Každá
podozrivá prsníková lézia by sa mala vyšetriť niektorou formou perkutánnej biopsie (pozri
vyššie).

74

Obr. 23 Mamografický obraz zhluku typických suspektných mikrokalcifikátov (vľavo)
a plošného zatienenia so „spiculae“ (vpravo). Histológia: infiltr. duktálny karcinóm

Obr. 24 Sonografický obraz duktálneho infiltrujúceho karcinómu prsníka (vľavo) a jeho
perkutánna core-cut biopsia (vpravo)
Chirurgické odstránenie primárneho ložiska (tumorextirpácia, lumpektómia)
Poslednou možnosťou ako objasniť nález v prsníku je jeho chirurgické odstránenie
a definitívne histologické vyšetrenie. Situácia je jednoduchšia v prípadoch, kde je nádor
hmatateľný. Rez sa vedie oblúkovito priamo nad nádorom, či v prípade periareolárnej lokality
semicirkulárne na hranici dvorca bradavky. Ak nález vykazuje súvis s kožou (jej vťahovanie,
fixácia), má sa urobiť aj excízia patričného kožného okrsku (kosákovitý tvar rezu). Preparuje
sa opatrne tak, aby sa kompletne odstránil celý nádor, či postihnuté tkanivo. Bioptická vzorka
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sa označí šicím materiálom, aby sa patológ vedel zorientovať o jeho lokalizácii v prsníku.
Povrch preparátu by sa mal zafarbiť tušom, aby patológ rozpoznal jeho okraje v parafínových
rezoch (dôležité pre prípad malignity). Následne sa urobí elektrokoagulácia ciev, drenáž rany
a intradermálna sutúra kože.
V prípade, že lézia v prsníku nie je hmatateľná, treba ju pred operáciou označiť. Urobí sa
punkcia lézie tenkou ihlou, buď pod ultrazvukovou kontrolou, alebo mamografickou
stereotaxiou v prípadoch, kde ide o čisto röntgenový nález (napr. mikrokalcifikáty). Cez ihlu
sa potom zavedie do prsníka farebná látka (napr. metylénová modrá) alebo ešte lepšie
značkovací drôt tak, že jeho špička s háčikom je v mieste lézie. Operatér potom volí
oblúkovitý rez tesne vedľa drôtu a preparuje pozdĺž neho tkanivo prsníka až k jeho
zakončeniu. Extirpácia sa urobí aj s okrajom zdravého tkaniva. V prípade mikrokalcifikátov
sa následne urobí röntgenová kontrola ich prítomnosti v extirpovanom tkanive
(preparátrádiografia).

11.1.9

LIEČBA KARCINÓMU PRSNÍKA

Aj keď možno žiadne iné onkologické ochorenie nebolo natoľko stredobodom záujmu vedcov
a klinikov ako karcinóm prsníka, zostáva problematika jeho správnej liečby stále otvorená.
Stratégia liečby vychádza z dlhodobých pozorovaní efektu rôznych terapeutických schém
a prešla v ostatných rokoch výraznými zmenami. Operačná liečba prešla zo štádia maximálnej
radikality do štádia pokiaľ možno limitovaných operácií v zmysle zachovania telesnej
a duševnej integrity pacientky. Je to umožnené o.i. aj stále lepšími výsledkami včasnej
záchytnosti a novými možnosťami adjuvantnej (pooperačnej) liečby. Nové prognostické
ukazovatele z tkaniva nádorov a zaradenie pacientky do patričnej rizikovej skupiny umožňuje
individuálne plánovanie liečebných postupov. Preto je aj ťažké dávať všeobecne platné
návody na liečbu karcinómu prsníka a akceptabilné odporúčania k liečbe tohto ochorenia.

11.1.10 CHIRURGICKÁ LIEČBA
Konzervatívna (limitovaná, záchovná) operácia prsníka
Ak bolo pre éru Halstedových radikálnych mastektómií charakteristické operovať toľko,
koľko sa dá, je dnes heslom chirurgov operovať toľko, koľko treba. Dlhodobým pozorovaním
zdravotného stavu pacientok po konzervatívnej operácii karcinómu prsníka sa zistilo, že táto
nie je pre nich hendikepom v porovnaní s mastektómiou, a to, čo sa týka výskytu recidív, ako
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aj celkovej doby prežívania. Preto sa konzervatívna operácia karcinómu prsníka stala
v súčasnosti štandardnou operáciou. V zásade môže ísť o:
-

lumpektómia ("local excision", tumorektómia) - jednoduchú excíziu nádoru bez
zohľadnenia jeho okrajov;

-

segmentektómiu ("wide excision", "limited, partial, segmental resection")- resekciu
nádoru s asi 1-2 cm okrajmi zdravého tkaniva (in sano);

-

kvadrantektómiu - resekciu nádoru s príslušným kvadrantom prsníka a resekcii kože
nad nádorom.

Limitovaná operácia karcinómu prsníka predstavuje kompletné odstránenie nádoru v zdravom
tkanive, exenteráciu axilárnych lymfatických uzlín a pooperačné ožiarenie zvyšku prsníka. Aj
keď tu nerozhoduje absolútna veľkosť nádoru, ale vzťah medzi ňou a celkovou veľkosťou
prsníka, predsa len budú pre ňu častejšími kandidátkami pacientky v I. štádiu choroby. Veľký
prsník by zdanlivo umožňoval limitovanú chirurgiu aj u väčších nádorov, sťažuje ale
obligátnu pooperačnú rádioterapiu. Operáciu možno urobiť všade tam, kde sa očakáva dobrý
kozmetický výsledok, dobrá tolerancia rádioterapie a nevyskytuje sa žiadna z kontraindikácií
operácie. Kontraindikácie sa delia na:
Tab. 15 Kontraindikácie limitovanej chirurgie prsníka
Absolútne:
Relatívne:
-

multicentrický karcinóm, alebo rozsiahle multifokálne ložiská,
difúzne mikrokalcifikáty v mamografickom obraze,
zlý kozmetický výsledok,
ožiarenie zvyšku prsníka po operácii je kontraindikované, alebo ho pacientka
odmieta.
extenzívny intraduktálny komponent v okolí nádoru,
rozsiahla lymphangiosis carcinomatosa,
vek menej ako 35 rokov (hlavne u nosičiek mutácií BRCA1, BRCA2),
aktívne ochorenie spojiva (hlavne lupus a skleroderma).

Niektoré absolútne kontraindikácie takýchto výkonov sa postupom času s narastajúcimi
skúsenosťami s limitovanou chirurgiou stali relatívnymi kontraindikáciami (napr. infiltrujúci
lobulárny karcinóm, EIC, retromamilárna lokalita tumoru, apod.). Pri operácii v pazuche sa
rozoznávajú tieto druhy výkonov:
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-

radikálna axilárna lymfadenektómia (disekcia axilly) - systematické vyoperovanie
axilárnych lymfatických uzlín najmenej do II. etáže, s vyoperovaním axilárneho
tukového tkaniva do úrovne vena axillaris. Štandardný výkon v súvislosti
s limitujúcou chirurgiou, pričom sa má odstrániť (a histologicky vyšetriť) najmenej
10-12 lymfatických uzlín;

-

subradikálna axilárna lymfadenektómia - vyoperovanie lymfatických uzlín
v I. etáži (niekedy pri DCIS);

-

axilárna revízia - vyoperovanie jednotlivých axilárnych uzlín iba podľa ich
makroskopického charakteru (napr. pri recidíve v axile);

-

biopsia sentinelových uzlín.

Lymfatické mapovanie s následným vyhľadaním a extirpáciou sentinelových (strážnych)
lymfatických uzlín z axily znamená asi najväčší pokrok v chirurgii karcinómu prsníka
v ostatnej dekáde. Sentinelová (strážna) uzlina je lymfatická uzlina, ktorá ako prvá drénuje tú
oblasť prsníka, v ktorej sa nachádza primárny tumor. Sentinelová biopsia spočíva v jej
predoperačnom

označení

(isosulfánovou

modrou,

rádiokoloidom,

nanopartikulami),

peroperačnej detekcii (vizualizáciou alebo špeciálnou sondou) a v následnom dôkladnom
histologickom vyšetrení. V prípade jej negatívneho postihu metastatickými bunkami sa od
kompletnej axilárnej lymfadenektómii upustí. Táto operácia sa stala plnohodnotnou metódou
stagingu lymfatických uzlín u pacientok v štádiu cT1 s klinicky negatívnou axilou (cN0), kde
je pravdepodobnosť postihu uzlín predsa len nízka a kompletná exenterácia axily zbytočne
zaťažuje pacientku. Vyžaduje zácvikovú periódu operatéra s predpísaným počtom
sentinelových biopsií overených následnou axilárnou lymfadenektómiou. Medzi jej hlavné
výhody patrí minimálna disrupcia lymfatických ciest, čo vedie k významnému zníženiu
pooperačnej morbidity axily. Podrobné vyšetrenie sentinelovej uzliny na mikrometastázy
otvára nové kapitoly v adjuvantnej liečbe.
Súčasťou konzervatívnej liečby karcinómu prsníka je pooperačné ožiarenie jeho zvyšku
v celkovej dávke 55-60 Gy (pozri ďalej).
Modifikovaná radikálna mastektómia
Modifikovaná radikálna mastektómia znamená mastektómiu so zachovaním m. pectoralis
major, event. aj minor a radikálnu axilárnu lymfadenektómiu. Mliečna žľaza by sa pritom
mala odstrániť s fasciou hrudných svalov a dôkladne odpreparovať od subkutánneho tkaniva,
za účelom zníženia možnosti lokálnej recidívy na minimum. V minulosti bol tento výkon
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štandardnou operáciou, ale ešte aj v súčasnosti ho podstúpi veľká časť žien s primárnym
karcinómom prsníka, kde nie je možné urobiť limitovanú operáciu.
Radikálna mastektómia (sec. Rotter-Halsted)
Táto operácia znamená kompletné odstránenie mliečnej žľazy spolu s m. pectoralis major
a minor a radikálnu axilárnu lymfadenektómiu. Treba ju urobiť u pacientok, kde nádor
infiltroval hrudné svaly. V niektorých prípadoch stačí ich čiastočná resekcia.
Chirurgická liečba metastázujúceho karcinómu prsníka
Ak v čase diagnózy choroba pokročila natoľko, že pacientka má manifestné vzdialené
metastázy, treba sa pri indikovaní operačnej liečby riadiť jej celkovým zdravotným stavom
a zvážiť prognózu ochorenia. Operácia tu podstatne neovplyvní ďalší priebeh choroby a bude
mať len paliatívny charakter v zmysle tumorredukcie. Vo väčšine prípadov pôjde
o jednoduchú mastektómiu. V prípade orgánových metastáz treba ich eventuálnu operačnú
liečbu konzultovať s patričnými odborníkmi (hrudný chirurg, brušný chirurg, ortopéd atď.).

11.1.11 ADJUVANTNÁ (POOPERAČNÁ) LIEČBA KARCINÓMU PRSNÍKA
Ako už bolo spomenuté, stredná veľkosť primárne zachytených zhubných nádorov prsníka
dosahuje ešte stále 2-3 cm, znamená to, že vo väčšine prípadov karcinóm vytvoril už
vzdialené metastázy a ide teda o systémové ochorenie. Pritom metastázy môžu byť len
mikroskopické, klinicky okultné. Ak sa pri axilárnej lymfadenektómii dokázal histologickým
vyšetrením ich karcinomatózny postih, treba prakticky vždy rátať s distálnymi metastázami.
To znamená, že chirurgická lokálna liečba nebude postačovať na zvládnutie ochorenia
a pacientka potrebuje celkovú systémovú liečbu. Už sa vie, že adjuvantná liečba dokáže
predĺžiť nielen celkové prežívanie pacientky, ale aj obdobie bez recidívy.
Adjuvantná chemoterapia
Jej cieľom je zničenie mikrometastáz v organizme ženy s karcinómom prsníka. Ide o pomerne
agresívnu cytotoxickú liečbu, ktorá bohužiaľ pôsobí na celý organizmus ženy a nie cielene len
na nádorové bunky. Výber pacientok - adeptiek pre cytotoxickú liečbu musí byť preto
zodpovedný a zohľadňovať ich celkový zdravotný stav. Na druhej strane sa dnes na základe
metaanalýz početných štúdií vie, že adjuvantná chemoterapia dokáže signifikantne znížiť ako
celkové prežívanie tak aj obdobie bez recidívy choroby u žien s karcinómom prsníka. Vo
vhodných prípadoch preto treba pacientke túto liečbu navrhnúť.
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Pri výbere žien, vhodných pre adjuvantnú chemoterapiu bude rozhodovať hlavne: vek,
celkový zdravotný stav, TNM-štádium, premenopauza/postmenopauza a zaradenie do
rizikovej skupiny. Pod zaradením do rizikovej skupiny sa rozumie posúdenie smerodajných
morfologických a klinických údajov o ochorení, ktoré umožnia odhadnúť prognózu ochorenia
a potrebu adjuvantnej liečby. Princípy a schémy chemoterapeutickej liečby sa pravidelne
prehodnocujú a aktualizujú na tzv. konsenzových konferenciách. Každú adjuvantnú liečbu
u konkrétnej pacientky treba zodpovedne zvážiť v širokom konziliárnom kruhu odborníkov.
V zásade sa pri adjuvantnej chemoterapii používajú kombinácie viacerých cytostatík (tzv.
polychemoterapia).

Najčastejšími

zložkami

schém

sú

5-fluorouracil,

adriamycín,

cyklofosfamid, metotrexát a taxány. V posledných rokoch sa do cielenej protinádorovej liečby
etablovala liečba špecifickou substanciami, ktorá sa monoklonálnou protilátkou naviaže na
extracelulárnu časť HER2 receptora (pozri vyššie) nádoru. Najznámejšia z týchto látok sa
nazýva trastuzumab (Herceptin®) a používa sa k liečbe nádorov, ktoré vykazujú zvýšenú
expresiu HER2 receptorov. Kombinuje sa často s taxánmi a s antracyklínovými cytostatikami.
V protinádorovej liečbe sa využívajú aj iné účinné substancie, napr. inhibítory angiogenézy
a i. Podporná liečba má za úlohu potlačiť vedľajšie účinky chemoterapie (antiemetiká,
kortikoidy atď.) Pri dobrej tolerancii možno previesť celú chemoterapiu v ambulantných
podmienkach.
Adjuvantná hormonálna liečba
Hormonálna liečba v žiadnom prípade nezaujíma druhoradé postavenie v liečbe karcinómu
prsníka. V niektorých prípadoch (napr. postmenopauzálne pacientky s receptor-pozitívnymi
nádormi) bude dokonca stáť na prvom mieste v adjuvantnej liečbe a ušetrí pritom ženám
záťaž z chemoterapie. Pre indikovanie znova platí celkové zváženie rizika pacientky. Hlavne
antiestrogén tamoxifén znamenal revolúciu v hormonálnej liečbe karcinómu prsníka.
Blokádou estrogénových receptorov dokáže zastaviť rast nádorových buniek ako
v primárnom ložisku, tak aj v metastázach. K dispozícii je celá paleta tzv. selektívnych
modulátorov estrogénových receptorov (SERM), ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu
nádorových buniek nielen jednoduchou blokádou ich povrchových steroidových receptorov.
Inou formou je liečba inhibítormi bunkovej aromatázy (SEEM), ktorá premieňa androstendión
na estrogén a estrogénu podobné medziprodukty, takže jej blokáda pôsobí vlastne
antiestrogénne. Terapia vysokými dávkami gestagénov, hlavne medroxyprogesterón acetátu,
sa používa v pokročilých štádiách choroby a pri kostných metastázach. Do hormonálnej
terapie patrí aj tzv. chemická ovarektómia pomocou GnRH-analógov u premenopauzálnych
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žien. Spočíva v aplikácii depotných podkožných implantátov a dáva sa jej prednosť pred
chirurgickou či radiačnou ovarektómiou.
Pooperačná rádioterapia
Liečbu žiarením treba tiež zaradiť do adjuvantnej terapie karcinómu prsníka. V prípade
limitovanej chirurgie prsníka patrí do rutinnej schémy tohto druhu liečby a obnáša
homogénne ožiarenie zvyšku prsníka v tangenciálnych poliach gama-lúčmi v celkovej dávke
45-50 Gy a tzv. "boost" - cielené ožiarenie lôžka tumoru ďalšími 10-12 Gy. Zdrojom žiarenia
je rádioaktívny kobalt Co60. Celková dávka je pritom pre lepšiu toleranciu rozdelená na
denné dávky asi 1,8-2,0 Gy, ktoré trvajú asi 2 minúty a pacientka ich absolvuje ambulantne.
Celá liečba trvá asi 5-6 týždňov. Ožiareniu predchádza plánovanie rádioterapie
(tzv. simulácia) pomocou CT vyšetrenia za účelom vypočítania izodóz a označenia
ožarovaných polí, aby sa srdce a pľúca ušetrili pred prílišnou radiačnou záťažou. Od
rutinného pooperačného ožiarenia hrudnej steny po mastektómii sa v ostatnom čase upúšťa.
Indikuje sa vo vybraných prípadoch (napr. nádorové výbežky na dorzálnej strane
mastektomického preparátu, infiltrácia pektorálneho svalu a pod). Niektorí autori ju
odporúčajú pri všetkých nádoroch v štádiách pT3-4 bez ohľadu na N-štádium a v prípadoch
multicentrického karcinómu, či extenzívneho intraduktálneho komponentu (EIC). Takisto
ožiarenie axily a supraklavikulárnych lymfatických uzlín nepatrí do rutinného postupu,
používa sa len v prípadoch, kde sa upustilo od axilárnej lymfadenektómie, prípadne bolo
makroskopicky infiltrované aj okolité tukové tkanivo. Od ožiarenia retrosternálnych
lymfatických uzlín sa stále viac upúšťa; prichádza do úvahy pri excentrickej, vyslovene
mediálnej lokalizácii primárneho ložiska v prsníku.
Medzi moderné terapeutické postupy patrí intersticiálne pooperačné ožiarenie lôžka
karcinómu prsníka po limitovanej operácii "after-loading" technikou, kde sa dá dosiahnuť
dávka 20-25 Gy bez lokálneho poškodenia kože. Do lôžka nádoru sa v lokálnej anestézii
zavedie systém vodičov z plastu alebo kovu v dvoch etážach. Cez tieto vodiče sa potom
špeciálnym pulzným systémom preháňajú guľôčky rádioaktívneho zdroja v presne
načasovaných intervaloch. Docieli sa tak lepšia homogenita ožiarenia a vyššia celková dávka.
Táto metóda sa používa v moderných rádioterapeutických centrách vo vybraných prípadoch.
V prípadoch, kde pacientka potrebuje ako rádioterapiu, tak aj adjuvantnú chemoterapiu sa
niekedy používa tzv. "sandwich" metóda, kedy pacientka dostane najskôr prvé cykly
chemoterapie, potom ožiarenie, a nakoniec zvyšné cykly chemoterapie. Je možné aj súčasné
podanie oboch liečebných modalít.
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Adjuvantná imunoterapia
Problematika imunitnej odpovede hostiteľa na nádorové tkanivo karcinómu prsníka nie je
dodnes úplne preskúmaná. Komplikované imunologické mechanizmy môžu eliminovať
neoplastické bunky, alebo zabrániť vzniku metastáz. Na druhej strane selekcia geneticky
zmenených buniek primárneho nádoru môže zapríčiniť stratu imunitného dozoru a ich
nekontrolovaný rast a/alebo rozsev. Prítomné zápalové bunky imunitného aparátu
v nádorovom tkanive a jeho okolí, ako makrofágy a T-lymfocyty, predstavujú bunkami
sprostredkovanú imunitnú odpoveď na prítomnosť nádoru. Jednou z možností aktívnej
špecifickej imunoterapie je príprava autológnej vakcíny z nádorových buniek, ktoré sú
modifikované vírusmi. Tieto majú potom selektívne aktivovať imunitný systém za účelom
deštrukcie nádorových buniek. Príprava vakcíny pritom prebieha z pacientke vlastného
nádorového tkaniva a očkuje sa potom pacientke v určitých časových intervaloch. Liečebné
zásahy do imunitných mechanizmov otvárajú nové možnosti protinádorovej liečby a sú
predmetom klinických štúdií.

11.1.12 NEOADJUVANTNÁ (PRIMÁRNA, PREDOPERAČNÁ) CHEMOTERAPIA
KARCINÓMU PRSNÍKA

Neoadjuvantná chemoterapia karcinómu prsníka predstavuje modernú terapeutickú stratégiu
s cieľom primárne zmenšiť nádor prsníka cytostatikami (tzv. "down-staging") a umožniť tak
limitovanú chirurgiu tam, kde by to inak veľkosť nádoru nedovoľovala. Nádorové tkanivo
musí byť samozrejme pred chemoterapiou histologizované perkutánnou biopsiou. Používajú
sa pritom rovnaké substancie ako v adjuvantnej liečbe. Pred každým cyklom liečby sa nádor
zmeria pomocou zobrazovacieho vyšetrenia, takže pacientka absolvuje súčasne aj akýsi "test
in vivo" citlivosti na cytostatiká, čo je jedna z výhod oproti adjuvantnej chemoterapii.
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že asi v 80 % prípadov sa darí nádor zmenšiť takmer
o polovicu. Po limitovanej operácii prsníka pacientka dostane obligátne pooperačné ožiarenie
zvyšku prsníka a event. zvyšné cykly chemoterapie. Niektoré onkologické centrá majú
skúsenosti s primárnym ožiarením karcinómu v kombinácii s primárnou chemoterapiou.
Ďalšou indikáciou k neoadjuvantnej chemoterapii je inflamatórny karcinóm prsníka.

11.1.13 LIEČBA LOKÁLNEJ RECIDÍVY KARCINÓMU PRSNÍKA
Asi u 10-15 % pacientok po operácii karcinómu prsníka treba rátať s lokoregionálnou
recidívou choroby. Pokiaľ sa táto včas zachytí, dá sa zväčša operačne odstrániť. Väčšina
lokoregionálnych recidív po limitiovanej chirurgii prsníka sa objaví v prvých dvoch rokoch
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po operácii. V prípade stavu po konzervatívnej operácii možno voliť opätovne limitovanú
chirurgiu, vo väčšine prípadov sa dáva prednosť sekundárnej mastektómii. Recidíva na
hrudnej stene sa bude najčastejšie riešiť operačne ("wide excision") a pooperačným ožiarením
rýchlymi elektrónmi z lineárneho urýchľovača. Význam nástupu lokálnej recidívy z hľadiska
celkovej prognózy je zatiaľ nejasný. Pri objavení sa lokoregionálnej recidívy ochorenia treba
vykonať nový staging ochorenia hlavne v zmysle pátrania po vzdialených metastázach. Zdá
sa, že lokálna recidíva má o to nepriaznivejší charakter, čím skôr nastúpila po primárnej
liečbe.

11.1.14 LIEČBA METASTÁZUJÚCEHO KARCINÓMU PRSNÍKA
Na tomto mieste treba otvorene povedať, že pacientky, ktoré v čase prvotnej diagnózy
vykazujú manifestné metastázy, nemožno zachrániť. To v praxi znamená, že metastazujúci
karcinóm prsníka je v súčasnosti neliečiteľný, pacientke možno liečbou predĺžiť život
a v niektorých prípadoch zlepšiť kvalitu života. Stredný čas prežívania týchto pacientok je asi
2 roky. V takomto prípade bude treba voliť terapiu u každej pacientky individuálne, podľa
rozsahu a lokalizácie metastáz. Chirurgická liečba metastáz bude možná len v malom počte
prípadov a bude ju treba konzultovať s príslušnými odborníkmi. V každom prípade by sa mal
nádor histologicky vyšetriť, čo znamená buď simplexnú mastektómiu alebo aspoň paliatívnu
tumorextirpáciu. Agresívna chemoterapia prichádza do úvahy len u malej časti pacientok,
hlavne tam, kde ide prevažne o viscerálne metastázy (pečeň, pľúca). Po indukcii remisie sa
prejde na niektorú zo schém paliatívnej chemoterapie. Niektoré centrá majú dobré skúsenosti
s cielenou intraarteriálnou chemoterapiou pomocou intraarteriálnych katétrov (napr. pri
pečeňových metastázach). Postmenopauzálne pacientky budú skôr profitovať z hormonálnej
liečby tamoxifénom alebo inhibítormi aromatázy. Kostné metastázy reagujú najlepšie na
ožiarenie a liečbu bifosfonátmi. Pri hroziacej fraktúre je potrebná chirurgická podporná
intervencia. Metastázy v CNS reagujú najlepšie na radiačnú liečbu.
Liečba metastázujúceho karcinómu prsníka predstavuje mimoriadne náročnú kapitolu
onkológie, ktorá vyžaduje spoluprácu skúseného chemoterapeuta s viacerými odborníkmi,
podieľajúcimi sa na liečbe metastáz. Jednotlivé postupy sú zväčša natoľko individuálne, že
ich nemožno v krátkosti zhrnúť do tohto učebného textu.
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11.1.15 "FOLLOW-UP" PACIENTOK S KARCINÓMOM PRSNÍKA
Ak sa pri niektorých onkologických chorobách hovorí po päťročnom prežívaní bez recidívy
o praktickom vyliečení choroby, rozhodne to neplatí pre karcinóm prsníka. Tento recidivuje aj
za 10-20 rokov po primárnej liečbe. Dispenzarizácia pacientok a pravidelné lekárske
prehliadky ("follow-up") sú tu preto nevyhnutné. Cieľmi poradenstva sú: včasné rozpoznanie
a terapia následkov primárnej liečby (pooperačné komplikácie, napr. lymfedém hornej
končatiny, následky chemoterapie, či rádioterapie a pod.), včasný záchyt a liečba recidív
a metastáz (terciárna prevencia), pomoc pri rehabilitácii a kúpeľnej starostlivosti,
psychoterapeutické poradenstvo, včasný záchyt iných malignómov. Asi 80 % všetkých
recidív, či metastáz sa manifestuje v prvých troch rokoch po primárnej liečbe. Karcinóm
prsníka metastázuje hlavne do kostí (rebrá, kosti panvy, chrbtica), pľúc (a pleury), pečene
a CNS. Lekárske prehliadky by sa mali v prvom roku (resp. v prvých 2 rokoch u pacientok
s vyšším rizikom) vykonávať každé 3 mesiace, neskôr každých 6 mesiacov. "Follow-up" by
mal trvať najmenej 5, lepšie 10 rokov po primárnej liečbe.
Stanovenie diagnózy rakoviny prsníka je veľkou psychotraumou v živote ženy. Podlomenie
psychosomatickej integrity sa ešte zvyšuje po ablácii prsníka, ktorá je vážnym zásahom do
sebavedomia ženy. Strach zo smrti, obava o osud detí u mladších žien, obava z rozpadu
rodinného života, poruchy sexuálnych funkcií - všetky tieto problémy pacientok kladú vysoké
nároky na morálne a psychologické vlastnosti ošetrujúceho personálu. Optimálnym je
"follow-up" tým istým lekárom, aby sa mohol utvoriť dôverný vzťah medzi lekárom
a pacientkou. Správny psychologický prístup má pre ženu často väčší význam ako všetky iné
vyšetrenia.

11.1.16 PROGNÓZA ŽIEN S KARCINÓMOM PRSNÍKA
Prognóza ochorenia na rakovinu prsníka je značne rozdielna pre rôzne skupiny žien a úzko
súvisí s patologicko-anatomickým rozsahom nádoru v čase primárnej liečby. Veľkosť nádoru
a počet metastaticky postihnutých lymfatických uzlín sú stále najdôležitejšími prognostickými
ukazovateľmi. Z iných prognostických faktorov sú najdôležitejšími histologický "grading",
stav hormonálnych receptorov a HER2 receptorov. Z hľadiska prognózy má význam aj
časový interval od primárnej liečby po nástup recidívy, či metastáz. Čím je toto obdobie
kratšie, tým horšia je prognóza. Až 10 rokov od stanovenia diagnózy prežívajú skoro všetky
ženy s ca in situ prsníka (pTis pN0 pM0) a 95 % žien s nádorom menším ako 1 cm (pT1a-b
pN0 pM0). Z pacientok, zachytených v štádiu II ochorenia prežíva 10 rokov asi polovica.
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Stredná doba prežívania pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka nepresahuje 2 roky.
Takisto horšiu prognózu má inflamatórny karcinóm prsníka. Aj keď adjuvantná systémová
liečba dokáže znížiť mortalitu žien asi o 25 %, dlhodobé "follow-up" štúdie ukázali, že po 30
a viac rokoch od primárnej liečby zomierajú ešte stále asi tri štvrtiny pacientok na toto
ochorenie.
Z vyššie uvedeného vyplýva dôležitosť včasnej diagnózy karcinómu prsníka pred štádiami
jeho generalizácie. Mamografický skríning dokáže zlepšiť celkové prežívanie žien o 20-30 %.
Hľadajú sa stále nové prognostické ukazovatele choroby, ktoré by pomohli plánovať stratégiu
liečby. Výskum sa zaoberá chemoprevenciou rakoviny prsníka u vysoko rizikových skupín
žien selektívnymi modulátormi estrogénových receptorov, retinoidmi a inými substanciami.

11.2 SARKÓMY PRSNÍKOV
Sarkóm je veľmi zriedkavé ochorenie prsníka, tvorí asi 0,5 až 1 % malignómov mliečnej
žľazy. Môže pritom ísť o stromálne sarkómy, osteosarkómy, leiomyosarkómy, liposarkómy
alebo angiosarkómy. Ide teda o heterogénnu skupinu nádorov, ktorá sa vyznačuje rôznym
stupňom malignity. Klinicky ide o pomerne rýchlo rastúce solídne tumory, ktoré privedú ženu
k lekárovi. Časť angiosarkómov sa objaví ako komplikácia po rádioterapii. Liečba bude
v simplexnej mastektómii bez obligátnej lymfadenektómie, nakoľko sarkómy metastázujú
hematogénne a nie lymfogénne. Význam adjuvantnej chemoterapie alebo rádioterapie je
nejasný, má úspech len v niektorých prípadoch.
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12 DISPENZARIZÁCIA PACIENTOK
S GENETICKÝM RIZIKOM KARCINÓMU PRSNÍKA
Odhaduje sa, že približne 5-10 % karcinómov prsníka je podmienených rodinnou genetickou
záťažou.. Ako bolo už spomenuté vyššie, za vznik hereditárneho karcinómu prsníka sú
zodpovedné vysoko penetrantné, patogénne mutácie génov, ktoré sú za normálnych okolností
zodpovedné najmä za reguláciu jednotlivých fáz bunkového cyklu a opravných mechanizmov
poškodenej DNA. Vo svojom dôsledku vedú k nestabilite genómu a kumulácii ďalších
génových alterácií (napr. rôzne onkogény, inaktivácia tumor supresorových génov,
amplifikácia regulátorov bunkovej proliferáce, apoptózy, liekovej rezistencie atď.). Dedičný
karcinóm prsníka a vaječníkov (Hereditary Breast and Ovarian Cancer, HBOC) môže byť
navyše súčasťou syndrómov združeného mnohopočetného výskytu nádorov - napr.
Li-Fraumeni, Lynch, Fanconi anémia, familiárny difúzny karcinóm žalúdka, Cowden
syndróm atď.
Najpočetnejším známym a doteraz najlepšie preskúmaným molekulárno genetickým
substrátom HBOC sú mutácie génov BRCA1/BRCA2, ktoré sú zodpovedné asi za 15 %
všetkých prípadov. Jedná sa o pomerne „veľké“, tumor supresorové gény s autozomálne
dominantným typom dedičnosti. Ženy s HBOC majú vysoké celoživotné riziko vzniku
skorého karcinómu prsníka a ovária (u BRCA1 približne 85 resp. 60 %; u BRCA2 85 resp.
35 %). Mužov s vrodenou (germ-line) mutáciou BRCA1 sprevádza častejší výskyt karcinómu
prostaty; mutácia BRCA2 je spojená s rizikom vzniku mužského karcinómu prsníka
(celoživotne asi 40 %). HBOC je potom u oboch pohlaví vo väčšej miere viazaný tiež na
vznik ďalších nádorov, ako napr. melanómu, karcinómu hrtana, pažeráka, žalúdka, čreva atď.
Bohužiaľ, klinicky relevantná predpoveď vzniku karcinómu u konkrétneho nositeľa germ-line
mutácie nie je možná. Aj v rámci vysoko rizikovej rodiny so špecifickou mutáciou
BRCA1/BRCA2 génu existujú jedinci, ktorí behom života nádorom neochorejú. Potomkovia
osôb s HBOC majú 50 % šancu zdediť chybný gén. Ak sú nositelia obaja rodičia, je
teoreticky možný prenos oboch patogénnych mutácií. Prevalencia BRCA1 a BRCA2 mutácií
v bežnej populácii je približne 1:500-1000 resp. 1-2: 1000. Gény BRCA1/2 sú pomerne
rozmerné a tvorí ich 24 resp. 27 exónov. U oboch bolo doposiaľ zistených približne 800
mutácií, vrátane 5 rozsiahlych špecifických génových preskupení u BRCA1. Zďaleka nie
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všetky alterácie sú patogénne, odhaduje sa, že asi polovica z nich sú len určitou formou
polymorfizmov bez rizika vzniku karcinómu, či zatiaľ nejasného klinického významu.
Na genetickú konzultáciu pacienta s viacnásobným výskytom nádorových ochorení v rodine,
alebo s výskytom nádorového ochorenia v mladom (premenopauzálnom) veku, odporúča
lekár špecialista (gynekológ, mamológ, gastroenterológ, chirurg atď.). Podozrenie na HBOC
vzniká najmä u žien s výskytom karcinómu prsníka a/alebo vaječníka u viacerých členov
rodiny, pri výskyte karcinómu u ženy mladšej ako 30 rokov alebo pri výskyte bilaterálneho
karcinómu do 50. roku života. Klinický genetik v ambulancii zhodnotí osobnú a rodinnú
anamnézu a v prípade ak pacient spĺňa medzinárodné indikačné kritéria žiada molekulárne
vyšetrenie DNA. Nasleduje samotná molekulárna analýza v genetickom laboratóriu. Po
ukončení analýzy DNA je pacient opäť pozvaný na konzultáciu ku klinickému genetikovi,
a tu sa mu interpretuje výsledok molekulárnej analýzy. Genetickým vyšetrením dokazujeme
prítomnosť zmeny (mutácie) v génoch BRCA1 (24 exónov) a BRCA2 (27 exónov)
a v niektorých častiach génu CHEK2 (exón 9 a 10). Mutácie génov BRCA1/2 ovplyvňujú
funkciu proteínov, ktoré sú dôležité v bunkových procesoch, ako je napr. oprava poškodenej
DNA. Vo väčšine prípadov sa genetické testovanie začína analýzou génu BRCA1. V prípade
negatívneho výsledku sa pristupuje k analýze génu BRCA2 a následne k analýze dlhých
génových delécií v spomínaných génoch. Ak sa podarí nájsť zárodočnú mutáciu u pacienta
postihnutého nádorovým ochorením, je možné analyzovať mutáciu aj u ostatných príbuzných
a stanoviť, kto zdedil/nezdedil mutáciu (predispozíciu na ochorenie). Na základe toho je
možné vypočítať riziko vzniku spomínaných nádorových ochorení.
V súčasnosti nie je možné (predovšetkým z ekonomických dôvodov) vyšetrovať na
prítomnosť mutácií v génoch BRCA1/2 celú populáciu. Do testovania na prítomnosť mutácie
v génoch BRCA1/2 zaraďujeme jedincov, u ktorých je riziko výskytu mutácií oproti ostatnej
populácii výrazne zvýšené (tab. 16).
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Tab. 16 Kritériá výberu pacientok ku genetickému vyšetreniu
___________________________________________________________________________
Do testovania zaraďujeme jedinca s verifikovaným karcinómom prsníka/ovárií ak spĺňa
aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
-

traja a viac príbuzní s ca prsníka/ovária v jednej príbuzenskej línii (bilaterálny
karcinóm je považovaný za dva nádory);

-

dvaja príbuzní prvého stupňa (cez otca aj II. stupňa) s karcinómom prsníka/ovária, ak
bol aspoň jeden nádor diagnostikovaný do 50. roku života;

-

jeden príbuzný s karcinómom prsníka/ovária a ďalší príbuzný I. stupňa s HBOC
asociovaným tumorom (ca kolorekta, ca pankreasu, ca prostaty, ca maternice, malígny
melanóm), pričom aspoň jeden bol diagnostikovaný do 50. r. života.

Do testovania tiež zaraďujeme jedinca s verifikovaným karcinómom prsníka/ovárií bez
rodinnej anamnézy, ak spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
-

obojstranný karcinóm prsníka/ovária, alebo ich kombinácia, prvé ochorenie do 50
roku;

-

karcinóm prsníka/ovária do 40 r. života;

-

medulárny a atypický medulárny ca prsníka do 50 r. alebo

-

karcinóm prsníka s triple negativitou (negativita ER, PR a HER2 receptorov) do 50
roku;

-

postihnutý je muž.

Asymptomatických jedincov zaraďujeme do testovania, ak nie je možné vyšetriť postihnutého
člena rodiny (je mŕtvy, nedostupný, odmieta sa podrobiť vyšetreniu...)a súčasne pochádzajú
z rodiny:
-

s príbuznou I. st. s duplexným výskytom karcinómu prsníka a ovária;

-

s dvoma príbuznými I. st. (v paternálnej línii aj II. st.) s karcinómom ovária;

-

otec alebo brat + ďalší príbuzný I. alebo II. st. majú karcinóm prsníka.

Do prediktívneho testovania tiež zaraďujeme pokrvných príbuzných nositeľa známej mutácie
v génoch BRCA1/2.
Pacientky s preukázaným HBCO sú dispenzarizované u špecialistu v mamologickej
ambulancii, pričom sú podrobované preventívnym vyšetreniam v inom rozsahu a iných
časových intervaloch, ako bežná populácia žien (tab. 17). Pacientky treba citlivo poučiť aby
neprepadli beznádeji zo zlej budúcnosti a pravidelné vyšetrenia sa im nestali stresom
z očakávaného výsledku. Po ukončení plánovaného rodičovstva sa pacientka poučí
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o možnosti

profylaktických

chirurgických

výkonov

(bilaterálna

mastektómia

a adnexektómia), pričom rozhodnúť pre ne sa musí pacientka sama. Z iných profylaktických
možností prichádza do úvahy úprava životosprávy a chemoprevencia selektívnymi modulármi
estrogénových receptorov (tamoxifén, raloxifén a i.). Svoj preventívny program majú aj muži
– nosiči mutácií v génoch BRCA1/BRCA2 (tab. 18).

Tab. 17 Preventívny program starostlivosti o ženy s preukázaným HBOC
-

samovyšetrovanie prsníka v mesačných intervaloch

-

klinické vyšetrenie prsníkov v polročných intervaloch od 25. roku

-

rtg-mamografia ročne od 30. roku

-

NMR prsníkov ročne od 25. roku

-

mamasonografia ročne od 25. roku

-

sonografia brušných orgánov ročne od 21. roku

-

gynekologické vyš. včítane vaginálnej sonografie v polročných intervaloch od 21. roku

-

vyšetrenie onkomarkera Ca 125 ročne od 21. roku

-

koloskopia jeden krát za 3 roky od veku 45 rokov

-

vyšetrenie stolice na okultné krvácanie jeden krát ročne od 40. roku

-

kožné a očné vyšetrenie ročne od 30 rokov (hlavne u BRCA2 pozitívnych)

Tab. 18 Preventívny program starostlivosti o mužov - nosičov mutácie v BRCA1/2
génoch
-

samovyšetrovanie prsníkov mesačne

-

samovyšetrovanie semenníkov mesačne

-

mamasonografia ročne od 30 rokov

-

urologické vyšetrenie a vyšetrenie markera PSA ročne od veku 45 rokov

-

hemokult ročne od 40 rokov

-

koloskopia 1x za 3 roky od 45 rokov

-

sonografia brušných orgánov ročne od veku 30 rokov

-

kožné vyšetrenie a očné vyšetrenie ročne od veku 30 rokov (hlavne u BRCA2)
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13 MUŽSKÝ PRSNÍK
Medzi pacientmi mamologickej ambulancie sa nezriedka objavia aj muži. Najčastejšími
ťažkosťami mužských pacientov sú zväčšenie prsných žliaz (či už symetrické alebo
asymetrické) alebo hmatná „hrčka“ v prsníku. Pacienti bývajú často odosielaní od iných
špecialistov (pediater, chirurg, endokrinológ atď.). Neznalosť problematiky často spôsobuje,
že pacienti sú odosielaní na mnohé zbytočné vyšetrenia, kým sa dostanú k špecialistovi –
mamológovi.
Gynekomastia (benígne zdurenie mužských prsníkov) sa môže prejaviť v hociktorom veku
muža. U novorodencov je táto zmena fyziologická v dôsledku transplacentárneho prechodu
estrogénov z tela matky do obehu dieťaťa a zväčša v krátkom čase odoznie. V prea pubertálnom veku sa takisto môže vyskytnúť prechodná gynekomastia (často asymetrická)
v dôsledku

nástupu

hormonálnych

zmien

v tomto

vekovom

období,

súvisiacich

pravdepodobne so zvýšenou premenou androgénov na estrogény v periférnych tkanivách
aromatázovou cestou. Konštitučná gynekomastia býva častá u obéznych chlapcov alebo pri
niektorých syndrómoch (napr. Klinefelterov sy.), ale nevylučuje sa ani alimentárny pôvod
gynekomastie u inak primerane vyvinutých detí (napr. arteficiálna prítomnosť estrogénov
v kuracom mäse a pod.). Pri palpačnom vyšetrení sa zväčša nezistí evidentná rezistencia
v prsníkoch, len difúzne zväčšený základ prsnej žľazy. Súčasťou palpačného vyšetrenia musí
byť vždy aj prehmatanie lokoregionálnych lymfatických uzlín. Ultrazvukovým vyšetrením
nájdeme v submamilárnom priestore hypoechogénnu oblasť bez evidentných ložiskových
zmien. Je dobré zdokumentovať „oživenie“ základu mliečnej žľazy jeho zmeraním v dvoch na
seba kolmých rovinách pre možnosť porovnania nálezu v prípade opakovaného vyšetrenia.
Pubertálna gynekomastia vo väčšine prípadov spontánne odoznie, často až po 2-3 rokoch.
U dospievajúcich chlapcov a mladých mužov sa pri vyšetrení cielene pýtame na užívanie
výživových doplnkov alebo androgénov v súvislosti s telesným cvičením, čo je dnes pomerne
častou príčinou gynekomastie v tejto vekovej kategórii. Znova tu postačuje vo väčšine
prípadov klinické a ultrazvukové vyšetrenie v diferenciálnej diagnostike gynekomastie. Vo
vybraných prípadoch treba doplniť vyšetrenie testes (včítane sonografie), hormonálny profil
(T3, T4, SHGB, E2, FSH, LH, testosterón, prolaktín) a event. genetické vyšetrenie.
Gynekomastia u dospelých a starších mužov býva podmienená zväčša vekovo-konštitučnými
telesnými

zmenami

a/alebo

hormonálnymi
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zmenami

v prestáriu

a stáriu

ako

sú

hypogonadizmus, hormonálne aktívne nádory, poruchy pečene a užívanie niektorých druhov
liečiv. Pri palpačnej rezistencii musíme v tejto kategórii mužov myslieť na možnosť
primárneho alebo sekundárneho nádoru prsníka. Ku klinickému a ultrazvukovému vyšetreniu
preto pridružujeme aj mamografické vyšetrenie prsníkov. Chirurgická liečba gynekomastie
závisí od jej štádia, spočíva v jednoduchom odstránení žľazového základu doplneného event.
o liposukciu až po subkutánnu mastektómiu s event. repozíciou areolomamilárneho
komplexu. V konzervatívnej liečbe gynekomastie sa uplatnil tamoxifén a testolaktón
(periférny aromatázový inhibítor).
Tab. 19 Možné etiologické príčiny gynekomastie
Hypogonadizmus
-

pituitárno-hypotalamický
primárne testikulárne zlyhanie: kongenitálny anorchizmus alebo kryptorchizmus,
trauma, kastrácia, orchitída, Klinefelterov syndróm (47XXY)

Endokrinné poruchy
-

obezita
hypertyreóza
hyperprolaktinémia
hyperparatyreóza
adrenokortikálna hyperplázia

Metabolické poruchy
-

cirhóza pečene
realimentácia po vyhladovaní
ulcerózna kolitída
renálne zlyhanie

Tumory
-

testikulárne
feminizujúce adrenálne
ektopické zdroje

Liečivá
- testosterón, anabolické steroidy, HCG, antagonisti aldosterónu, digoxín, ketonazol,
rezerpín, blokátory histamínových receptorov (cimetidín, ranitidín),
chemoterapeutiká, niektoré psychofarmaká, niektoré antibiotiká a antibiotiká a i.
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Zhubné nádory sa u mužov vyskytujú asi v 1 % všetkých karcinómov prsníka. Relatívna
incidencia vzrastá vekom, ale ojedinele sa zhubný nádor vyskytne aj u mladých mužov.
Incidencia karcinómu prsníka je v USA vyššia u čiernej rasy ako u bielej, celková incidencia
je tam okolo 1400 nových prípadov ročne. V Európe je prevalencia mužského karcinómu 1 na
100 000. Vzhľadom na to, že väčšina mužských karcinómov prsníka je hormonálne
dependentných, uvažuje sa o hormonálej etiológii aj keď presné súvislosti sú tu dodnes
nejasné. Jedným z jasných rizikových faktorov je Klinefelterov syndróm. V dôsledku
testikulárnej insuficiencie majú títo jedinci nízke hladiny androstendiónu, čo vedie zvýšenému
pomeru estrogénov k androgénom. Uvádza sa, že asi 4 % mužov s karcinómom prsníka majú
Klinefelterov sy., resp. že riziko ochorieť u týchto jedincov je 20 až 50-krát vyššie ako
u mužov s normálnym karyotypom. Ďalším dôležitým rizikovým faktorom je pozitívna
rodinná anamnéza, hlavne u rodín s mutáciou v BRCA2 géne. Chronické ochorenia pečene sú
takisto rizikovým faktorom vzhľadom na relatívny hyperestrogenizmus v dôsledku porúch
metabolizmu hormónov. Pozitívna korelácia sa pozorovala aj u mužov s karcinómom prostaty
a s karcinómom hrubého čreva.
Diagnosticko-chirurgický manažment mužského karcinómu prsníka je podobný ako u žien.
Tzv. triple-test (klinické vyšetrenie + zobrazovacie vyšetrenia + perkutánna biopsia) vo
väčšine prípadov potvrdí diagnózu. Mamografické vyšetrenie sa vykoná zväčša len v šikmých
projekciách vzhľadom na volum zobrazovaného orgánu. Štandardnou operáciou je
modifikovaná radikálna mastektómia, technika biopsie sentinelových uzlín sa ujala aj
u mužského karcinómu. Stav lymfatických uzlín je pritom najdôležitejší prognostický faktor
u mužov. Adjuvantná liečba sa riadi obdobnými princípmi ako u ženského karcinómu prsníka.
Prognóza ochorenia závisí od jeho štádia v čase primárnej diagnózy: v I. štádiu je 5-ročné
prežívanie 75 – 100 %, v II. štádiu 50 – 80 % a v III. štádiu 30 – 60 %.
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Obr. 25 Mamografické vyšetrenie muža. Asymetrické zmnoženie fibroaglandulárneho
tkaniva s hviezdicovitým zatienením s mikrokalcifikátmi v pravom prsníku (šípka).
Histológia: infiltrujúci duktálny karcinóm.

Obr. 26 Modifikovaná radikálna mastektómia u 26-r. muža s karcinómom prsníka
(Foto: K. Pohlodek)
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