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prognostický význam mezi těmito způsoby není úplný překryv 
(5). Stejně tak u  kolorektálního karcinomu existuje více mož-
ných přístupů, nicméně u této diagnózy je poměrně intenzivní 
snaha o standardizaci a zavedení hodnocení TIL do praxe (3,4). 
Postupy hodnocení TIL se obecně poměrně liší a zahrnují se-
mikvantitativní hodnocení v  barvení hematoxylin-eozinem, 
využití imunohistochemické typizace TIL i postupy využívající 
softwarové řešení (obrazovou analýzu). Vzhledem k uvedené-
mu je snahou vytvořit jednotný systém, který by byl univerzál-
ní pro všechny typy solidních nádorů a dostupný bez potřeby 
využití speciálního, často nákladného, software a imunohisto-
chemických metod. Takový systém představuje způsob hodno-
cení navrhovaný „International Immuno-Oncology Biomarker 
Working Group“ (1,2). Jedná se o  systém vycházející ze stan-
dardizované metodiky pro hodnocení TIL u  karcinomu prsu 
vypracované stejnou pracovní skupinou v  minulosti. Systém 
hodnotí procentuální rozsah (denzitu) lymfocytární infiltrace 
samostatně v oblasti nádorového stromatu a vlastního nádoru 
intraepiteliálně (9,10). 

Cílem následujícího sdělení je podat přehled problematiky TIL 
a jejich hodnocení u karcinomu prsu, a to se zaměřením nejen 
na klinický význam TIL, ale zejména na praktické aspekty testo-
vání využitelné v rutinní bioptické diagnostice.

Hodnocení přítomnosti a  rozsahu kulatobuněčné zánětlivé 
celulizace (tzv. tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) nabývá po-
slední dobou na významu u diagnóz různých nádorových one-
mocnění, a to zejména s ohledem na prediktivní a prognostic-
ké aspekty (1,2). V  rutinní praxi je hodnocení TIL zatím ome-
zeno na několik solidních nádorů zahrnujících zejména mela-
nom, kolorektální karcinom a karcinom prsu (3-8). Obecně však 
v současné době u žádné diagnózy nepředstavuje hodnocení 
TIL povinný parametr, jehož stanovení je vyžadováno, spíše se 
jedná o parametr, jehož hodnocení je u určitých diagnóz do-
poručené. Hodnocení TIL zahrnuje několik problematických 
aspektů, mezi které patří zejména metodika hodnocení a prak-
tický klinický význam hodnocení TIL. S ohledem na metodiku 
je situace odlišná u  různých typů nádorů. Např. u melanomu 
existuje několik způsobů evaluace TIL, přičemž s ohledem na 
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SOUHRN
Hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) nabývá u řady nádorových onemocnění na důležitosti v souvislosti nejen s ohledem na prognózu, ale i na jejich 
prediktivní význam. Jedním z nádorů, u kterého má hodnocení TIL kromě stanovení prognózy i potenciální dopad na modifikaci léčebných postupů, je karci-
nom prsu, zejména jeho tzv. triple negativní a HER2 pozitivní varianta. Cílem následujícího sdělení je podat přehled problematiky hodnocení TIL u karcinomu 
prsu se zaměřením nejen na praktické uplatnění tohoto hodnocení, ale zejména na metodické aspekty hodnocení a reportování výsledků. 
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Review of tumor infiltrating lymphocytes assessment in breast cancer in routine diagnostic practice

SUMMARY
Evaluation of tumor infiltrating lymphocytes (TIL) is gaining importance in many cancers not only because of their prognostic, but also predictive significance.
One of the tumors in which the evaluation of TIL is of prognostic importance and has potential predictive impact on the modification of treatment procedures 
is breast cancer, especially its so-called triple negative, and HER2 positive variants.The aim of this review is to provide an overview of the issue of TIL evaluation 
in breast cancer, focusing not only on the clinical significance of this evaluation, but especially on the methodological aspects of evaluation and standardized 
reporting of the results.
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