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Smysl projektu EVA 35

1. Založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu 
do 35 ti let 

2. Sjednotit a zároveň aktualizovat lé čebné postupy u 
těchto pacientek 

3. Získat epidemiologická data
4. Umožnit pacientkám léčit se doma a zároveň mít 
přístup ke všem standardním i velmi speciálním 
vyšet řením, klinickým studiím i novým lé čebným 
modalitám. 

5. Získat podklady pro celonárodní klinický výzkum
týkající se karcinomu prsu mladých žen a zapojit do něj 
všechna česká pracovišt ě. 



Čím se liší nádor mladých žen

• Samotný nízký v ěk pacientky je nezávislým špatným 
prognostickým znakem

• Záchyt se vymyká b ěžnému skríninku
• Systémová agresivní maligní choroba
• Význam genetické zát ěže
• Arbitrární hranice pod 35 let v ěku
• Vzácný, postupn ě se však výskyt zvyšuje, pohybuje se 

kolem 2 % z incidence
• Nádor žen do 35ti let častěji:
• má postižené uzliny, je multicentrický, lobulární t yp
• ca in situ, agresivní- G3, ↑↑↑↑ KI 67, erb +++, ER neg., 

„triple negativita“ ERneg PR neg HER neg
• s angioinvazí, lymfangioinvazí



Biologický typ nádoru
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Hormonální receptory
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Her2 neu pozitivita
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Proliferační aktivita 
tumoru
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Jak vstoupit do projektu 
EVA 35

• Pacientku s nádorem buď
• a)převezmeme ke kompletní léčbě a 
diagnostice

• b)doplníme vyšetřenínebo léčbu, 
kterou nemá oš.l.

• c)bude se léčit doma, oš.l.dodá jen 
data do registru

• Kdykoliv možná konzultace, lékař i 
pacient 



Kontakty 

• Lékař, nebo pacient. 

• Telefon - 224966760
• 224966765  Dr.Tesařová
• 224966768 (0) Dr.Zimovjanová
• Mail: tesarova.petra@vfn.cz
• martina.zimovjanova@vfn.cz



Co můžete udělat vy?

•Upozornit pacientku na 
existenci našeho 
projektu !


