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Definice 

WHO 2012 

Intraduktální proliferujíce léze jsou skupinou 
cytologicky a architektonicky rozmanitých proliferací 
omezených na duktální a lobulární systém mléčné 
žlázy s typickým původem v terminální 
duktolobulární jednotce (TDLU) 

Představují kvalitatívní a kvantitatívní poruchu     
přirozené proliferace a apoptózy epitelu původem  

v terminální duktolobulární jednotce.  
IPL představují širokou morfologickou a fenotypickou skupinu, na jedné 
straně s běžnou duktální hyperplázií (UDH) a na straně druhé 
s intraduktálním karcinomem in situ (DCIS). 
 



Epidemiologie 

Intraduktální proliferujíce léze provázejí ženy od puberty. Jech výskyt v 
adolescenci je extremně raritní - odraz abnormální endogénní nebo 
exogénní hormonální stimulace . 

TDLU terminální duktolobulární jednotka 



Terminologie 

UDH běžná hyperplázie 

LG DCIS 

ADH atypická duktální 
hyperplázie 

LN lobulární neoplázie 
FEA flat epithelial atypia 

HG DCIS 
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Risk progrese v invazivní karcinom 
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Risk progrese v invazivní karcinom 

10x 

 4x  

 2x  

DIN system 
 
 
DIN systém nepředstavuje gradovací systém intraepiteliálních 
        neoplázií jaký známe u jiných tkání (CIN apod.), ale je to  
klasifikace rozdílných intraduktálních neoplázií z nichž nejsou 
všechny jednoznačným prekurzorem invazivního karcinomu.  
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Kancerogenéze 

Morfologická diagnostika se opíra o poznatky molekulární patologie, zejména o                           

.                 monoklonální model proliferace premaligních a maligních forem IPL.                            

UDH běžná hyperplázie LG DCIS 

Estrogenové receptory 
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Estrogenové receptory 

Normální žláza ………..20-40% postmenopauzálně až 50% 
ADH………………………….100% téměř 
LG DCIS…………………….100% 
HG DCIS……………………30% 
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Estrogen receptory 
CK 5/6 
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Estrogen receptory 
CK 5/6 

DCIS v terénu běžné hyperplazie 
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Lineární  model progrese  

Paralelní model progrese    

LN 

nebo LG ILC 
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Kancerogenéze 

Hypotéza kmenových buněk: všechny 

nádorové buňky vznikají z několika málo nádorových kmenových buněk. Tyto 
buňky mají neomezenou schopnost sebeobnovy a diferenciace, stejně jako 
běžné kmenové buňky. Z těchto buněk vznikají všechny typy nádorových 
buněk, které se v nádoru nachází. Ostatní  nádorové buňky neomezenou 
schopnost diferenciace a sebeobnovy nemají. Stejně jako běžné kmenové 
buňky mají nádorové kmenové buňky schopnost indukovat angiogenezi. 
Progrese nádoru, metastazování, reakce na protinádorovou léčbu i rekurence 
tedy závisí na vlastnostech těchto několika málo nádorových kmenových 
buněk.  
 

Pro úspěch léčby stačí zacílit na kmenové buňky. 
 

Model klonální evoluce: nádorové buňky 

získávají během času různé kombinace mutací a vlivem genetického driftu a 
přirozeného výběru v nádoru vznikají a časem převažují agresivnější buněčné 
typy, které podporují a urychlují progresi nádoru. Podle této teorie jedna 
buňka podléhá mnoha prvotním mutacím, které vedou k nekontrolovanému 
dělení, ke genové nestabilitě a ta k dalším mutacím, které nově vznikajícím 
nádorovým buňkám propújčují nové a nové vlastnosi, což vede k nárůstu 
heterogenity nádorové populace. Některé tyto mutace pak vedou ke vzniku 
schopnosti invaze, metastazování, ke vzniku rezistence na terapii a k případné 
rekurenci nádorového onemocnění.  

Pro úspěch léčby je nutné zacílit na všechny nádorové 
buňky. 
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Paralelní model progrese    

http://dx.doi.org/10.1155/2012/501904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costarelli L[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costarelli L[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campagna D[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campagna D[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campagna D[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mauri M[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mauri M[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fortunato L[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fortunato L[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fortunato L[auth]


Kancerogenéze 

Hypotéza kmenových buněk: všechny 

nádorové buňky vznikají z několika málo nádorových kmenových buněk. Tyto 
buňky mají neomezenou schopnost sebeobnovy a diferenciace, stejně jako 
běžné kmenové buňky. Z těchto buněk vznikají všechny typy nádorových 
buněk, které se v nádoru nachází. Ostatní  nádorové buňky neomezenou 
schopnost diferenciace a sebeobnovy nemají. Stejně jako běžné kmenové 
buňky mají nádorové kmenové buňky schopnost indukovat angiogenezi. 
Progrese nádoru, metastazování, reakce na protinádorovou léčbu i rekurence 
tedy závisí na vlastnostech těchto několika málo nádorových kmenových 
buněk.  
 

Pro úspěch léčby stačí zacílit na kmenové buňky. 
 

Model klonální evoluce: nádorové buňky 

získávají během času různé kombinace mutací a vlivem genetického driftu a 
přirozeného výběru v nádoru vznikají a časem převažují agresivnější buněčné 
typy, které podporují a urychlují progresi nádoru. Podle této teorie jedna 
buňka podléhá mnoha prvotním mutacím, které vedou k nekontrolovanému 
dělení, ke genové nestabilitě a ta k dalším mutacím, které nově vznikajícím 
nádorovým buňkám propújčují nové a nové vlastnosi, což vede k nárůstu 
heterogenity nádorové populace. Některé tyto mutace pak vedou ke vzniku 
schopnosti invaze, metastazování, ke vzniku rezistence na terapii a k případné 
rekurenci nádorového onemocnění.  

Pro úspěch léčby je nutné zacílit na všechny nádorové 
buňky. 
 

Lineární  model progrese  

Paralelní model progrese    

Heterogenita invazivních ca 



Kancerogenéze 

Hypotéza kmenových buněk: všechny 

nádorové buňky vznikají z několika málo nádorových kmenových buněk. Tyto 
buňky mají neomezenou schopnost sebeobnovy a diferenciace, stejně jako 
běžné kmenové buňky. Z těchto buněk vznikají všechny typy nádorových 
buněk, které se v nádoru nachází. Ostatní  nádorové buňky neomezenou 
schopnost diferenciace a sebeobnovy nemají. Stejně jako běžné kmenové 
buňky mají nádorové kmenové buňky schopnost indukovat angiogenezi. 
Progrese nádoru, metastazování, reakce na protinádorovou léčbu i rekurence 
tedy závisí na vlastnostech těchto několika málo nádorových kmenových 
buněk.  
 

Pro úspěch léčby stačí zacílit na kmenové buňky. 
 

Model klonální evoluce: nádorové buňky 

získávají během času různé kombinace mutací a vlivem genetického driftu a 
přirozeného výběru v nádoru vznikají a časem převažují agresivnější buněčné 
typy, které podporují a urychlují progresi nádoru. Podle této teorie jedna 
buňka podléhá mnoha prvotním mutacím, které vedou k nekontrolovanému 
dělení, ke genové nestabilitě a ta k dalším mutacím, které nově vznikajícím 
nádorovým buňkám propújčují nové a nové vlastnosi, což vede k nárůstu 
heterogenity nádorové populace. Některé tyto mutace pak vedou ke vzniku 
schopnosti invaze, metastazování, ke vzniku rezistence na terapii a k případné 
rekurenci nádorového onemocnění.  

Pro úspěch léčby je nutné zacílit na všechny nádorové 
buňky. 
 

Lineární  model progrese  

Paralelní model progrese    

Heterogenita invazivních ca 

Gény spojovány s progresí in situ léze v invazivní karcinom 
 
Twist1, SPARC, MMP13, MMP11, BPAG1……..a pod. 
 
- produkt génu BPAG1 je exprimován v hemodezmozomech 
     fixující buňku k bazální membráně – downregulace u IC 
 
- MMP matrix metaloproteinázy můžou degradovat složky 
     extracelulární matrix, kolagény, laminim, fibronektin, elastin 
     upregulace u HG DCIS 
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Klasifikace DCIS založená na biologickém potenciálu 

 napr. loss 16q 
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 napr. loss 16q 

Morfologickou podobnost mezi invazivním a in situ karcinomem lze 
dnes podložit i společnými genetickýmí a fenotypickýmí vlastnostmi, 
které můžeme ověřit pomocí imunohistochemie, nebo molekulárními 
metodami (strata heterozygozity –LOH, komparativní genomickou 
hybridizací a pod.). 
 
Výzkum ukazuje, že různé typy DCIS vykazují odlišné genetické defekty.  
 
Postupně se rozpoušťí tradiční představa, že UDH je lineárním 
prekurzorem ADH a DCIS.  
Jen malá část UDH má podobné genetické alterace jako ADH a proto 
nemůže být jeho přímý prekurzor. 
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Flat epithelial atypie - FEA 

Flat epithelial atypie – atypická hyperplázie ze skupiny columnarních změn 

Flat epithelial atypie - FEA 
 

Columnar cell změny Flat epithelial atypie s 
apikálnimi čumáčky - snouts 



Flat epithelial atypie - FEA 

FEA – častý prekurzor low grade lézí (LG DCIS, LCIS, LG IC NST.) 
           častá přítomnost typické „Low grade“ genetické altrerace (loss 16q) 

FEA – nápadně často ve spojení LG DCIS s tubulárním karcinomem, nebo 
           lobulární neoplázií 



Lobulární neoplázie a LCIS 

Lobulární neoplázie NL  je skupinou  
atypických epiteliálních lézií původem v 
TDLU tvořenou prevážně menšími 
dyshezívnymi elementy.   
V 85% multicentrická 
V 30-67% bilaterální léze 



Lobulární neoplázie a LCIS 

Při postižení více než poloviny acinů v lobulární jednotce lze 
stanovit diagnózu LCIS místo LN  

Lobulární neoplázie 



Lobulární neoplázie a LCIS 

LCIS 

Při postižení více než poloviny acinů v lobulární jednotce lze 
stanovit diagnózu LCIS místo LN  



Lobulární neoplázie a LCIS 

Lobulární neoplázie LCIS 

Při postižení více než poloviny acinů v lobulární jednotce lze 
stanovit diagnózu LCIS místo LN  



Lobulární neoplázie a LCIS 

Lobulární neoplázie LCIS 

LN – prekurzor LG invazivních karcinomů a indikátor pro ipsi a kontralaterální léze 

- stejný molekulární profil u LN a synchrónního ILC 
- invazivní karcinom u 35% pacientek v průběhu 35let od diagnózy LN 
- invazivní karcinom 3x častěji ve stejném prsu kde byla LN diagnostikována 
      oproti kontralaterálnímu prsu 

Při postižení více než poloviny acinů v lobulární jednotce lze 
stanovit diagnózu LCIS místo LN  
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Ukazuje se, že zejména „columnar cell“ léze jsou  prekurzorem 
ADH a low grade DCIS.  
Nelze opomíjet ani interakci a genetické alterace ve  stromálních 
elementech žlázy, které IPL provázejí.  
   Nejaktuálnější poznatky o karcinogenéze v mléčné žlázy ukazují 
na výraznou komplexnost a nelinearitu ve srovnání se vznikem 
malignity v jiných tkáních (např. ve srovnání s lineární 
karcinogenézou adenokarcinomu tlustého střeva).  
Tato skutečnost formuje moderní diagnostický a terapeutický 
management proliferujících a neoplastických lézí mléčné žlázy. 
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Děkuji za pozornost 


