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D
íky současným 
léčebným po-
stupům může 
být vyléčeno 

až 90 % pacientek, u nichž 
je nádor diagnostikován. 
Vše ale začíná u prevence – 
tedy u samovyšetření prsu 
pohmatem, jež zachránilo 
životy mnoha ženám. Samo-
vyšetření prsu by měly pro-
vádět všechny ženy od 18 
let každý třetí měsíc,  nad 
30 let každý měsíc. Nejlep-
ší čas na samovyšetření je 
v období po skončení men-
struace. Kromě samovyšet-

ření  by měl každé ženě prsa 
vyšetřit také lékař v rámci 
každoroční gynekologické 
preventivní prohlídky. 

Jediná možná cesta
Rakovinou prsu v České 

republice onemocní každá 
osmá žena. Na následky 
tohoto onemocnění pak 
každých 5 hodin zemře jed-
na z nich. Nelze s jistotou 
předpovědět, která z nás je 
ohrožena více a která méně. 

Omluvou opomíjené preven-
ce není ani to, že se v rodině 
ženy rakovina prsu nikdy 
nevyskytovala.  Toto zákeřné 
onemocnění se týká skutečně 
všech žen a jedinou cestou, 
jak si být jistá svým zdravím, 
je preventivní ultrazvukové 
(sonografické) nebo mamo-
grafické vyšetření. 

Odhalení anomálií 
Vyšetření ultrazvukem 

má největší význam hlavně 
u žen do čtyřicítky – u mla-
dých, těhotných a kojících, 
kdy je žláza značně hutná. 
Ultrazvukové vyšetření po-
skytuje jiné informace než 
mamografické, oba druhy 
se však ideálně doplňují. 
Od 45. roku má pak každá 
žena nárok na mamografic-
ké vyšetření jednou za dva 
roky. Je hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění a pod-
mínkou je žádanka od gy-
nekologa či praktického 
lékaře pro dospělé. V přípa-
dě dědičných předpokladů 
k závažnému onemocnění 
rakoviny prsu je vhodnější 
provádět mamografii každý 
rok, aby mohly být veškeré 
anomálie včas odhaleny. 
Mamografické vyšetření si 
však v tomto případě musí 
žena uhradit sama. Stojí 

současná medicína

Rakovina  prsu
Je jedním z nejčastějších nádorových 
onemocnění u žen a její výskyt stále 
stoupá. Přitom je-li odhalena 
včas, je jedním z nejlépe léčitelných 
onkologických onemocnění. 

okolo 500 až 700 Kč. Účelem 
pravidelných mamografic-
kých vyšetření v 1–2letých 
intervalech je potvrzení, že 
se tkáň prsu nemění a že se 
neobjevují nová, podezře-
lá ložiska. Takto lze odhalit 
i velmi jemné, nenápadné 
počáteční změny, které by 
se projevily při pohmatovém 
vyšetření podstatně později. 
Pravidelné mamografické 
vyšetřování žen od určité-
ho věku snižuje úmrtnost 
na rakovinu prsu až o 40 %. 
Mamografie je totiž nejspo-
lehlivější dosud známá me-
toda k odhalování nádorů 
prsu i v počátečním stadiu. 
Spolehlivost metody (je-li 
prováděna ve specializova-
ných centrech) je 96 %. 

Jde jen o vteřiny 
Traduje se, že mamogra-

fické vyšetření je bolestivé. 
Ale je to skutečně pravda? 
Pro provedení kvalitního 
vyšetření je nutno rozlo-
žit tkáň prsu tak, aby byly 
vidět jednotlivé struktury. 

Stlačení trvá jen 2–3 vteřiny 
(celé vyšetření trvá kolem 
30 minut) a prs v žádném 
případě nezraňuje, rakovi-
nu nevyvolává a mnoho žen 
nepříjemné pocity neudává. 
Pouze ženy s citlivými prsy 
mohou vnímat jisté nepo-
hodlí. Proto je vhodné, aby 
se plánované preventivní 
vyšetření provádělo v první 
polovině menstruačního cyk-
lu, kdy jsou prsy méně citlivé. 

Velmi nízká dávka
Dalším mýtem, který se 

vypráví, je, že rentgenové zá-
ření zvyšuje riziko onemoc-
nění. Samozřejmě ani to 
není pravda. Při mamografii 
se využívá speciální měkké 
rentgenové záření a lékářský 
pokrok vedl ke značnému 
snížení dávek záření. Pre-
ventivní vyšetření je tedy 
možné provádět i každo-
ročně bez jakékoliv obavy. 
Jen pro zajímavost – dávka 
záření během mamografie 
je navíc nižší než ta, kterou 
obdržíte za celý den slunění.

Te
xt

: P
av

la
 To

tu
šk

ov
á;

 fo
to

: P
ro

fim
ed

ia
.c

z 
(1

) a
 a

rc
hi

v

S rakovinou prsu, jež byla léčena, se dá žít velice dlouho. Záleží především na stadiu,
 do kterého nemoc pokročila. 

Odborník Katky 
MUDr. Miroslava 
Skovajsová, Ph.D., 
Breast Unit Prague,
Mamma centrum 
Háje, Praha

Nebojte se pravdy
Co byste vzkázala ženám, které 
se bojí podstoupit mamografické 
vyšetření? Řekla bych: Milé dámy, 
kde se ve vás rodí tak neopodstat-
něný strach? Ano, při vyšetření vám 
můžeme najít malé zhoubné ložisko, 
i když se cítíte zcela zdravá. Ale o to 
přece jde. Malý požár se hasí vědrem 
vody, na velký nestačí mnohdy cis-
terna. Nebojte se pravdy. Pokud vám 

potvrdíme, že jste zdravá, budete mít velmi dobrý pocit, 
že o sebe dobře pečujete. Dopřejte si tento dobrý pocit.

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon pomáhá
seriál nA pokrAčování  

Příště: Diagnóza,  
vy a rodina 
 – co teď? 

Samovyšetření

1Postavte se před zrcadlo, 
volně spusťte paže a peč-

livě prohlédněte oba prsy. 
Všímejte si nepravidelností. 

2Pomalu zvedněte obě 
paže a soustředěně si 

prohlížejte prsy ze všech 
stran – zprava i zleva.

3Lehněte si na záda, pod-
ložte si hlavu polštářkem 

a pod lopatku si dejte ručník 
tak, abyste měla prs ve vyvý-
šené poloze. Pravou rukou si 
prohmatejte prs a okolí. 

4Uchopte prsy jeden 
po druhém a vodorov-

ným a svislým klouzavým 
pohybem je prohmatejte. 
Pozorujte, zda neucítíte 
ztvrdlé místo či bulku.

5Rameno spusťte dolů, 
a rukou prohmatejte 

bradavku uprostřed dvorce, 
pak ji stlačte, zda z ní neteče 
mléčný či krvavý výtok. Stej-
ně vyšetřete i pravý prs.

6Levou rukou volně 
připažte. Pravou rukou 

prohmatejte jamku nad 
klíční kostí. Stejným 
způsobem si vyšetřete 
i pravou stranu.

7Jemným tlakem vnitřní 
strany třech prstů si pro-

hmatejte levý prs. Začněte 
zvenčí zespodu, krouživými 
pohyby kolem, vždy blíže 
k střední bradavce. Opakujte 
dvakrát. Jednou mějte 
ruku založenou pod hlavou 
a jednou připaženou. Stejně 
postupujte u pravého prsu.

Pokračování na straně 16 

Připraveno ve spolupráci s Avonem
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Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon 
linka proti rakovině 
prsu: 800 180 880 
■ Webové stránky: 
zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek 
s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

současná medicína

Hlavní je stadium
Co se ale stane, když je 

s pomocí mamografie nebo 
ultrazvuku diagnostikována 
rakovina prsu? I když je to 
v daný okamžik samozřej-
mě velmi obtížné, je nejdů-
ležitější dbát pokynů lékaře 
a spolupracovat s ním. Jedi-
ně když porozumíte všemu, 
co říká, budete důvěřovat 
jeho dalším krokům týkají-
cím se léčby. Rakovina prsu 
bez léčby sama neustoupí. 
Pouze se zhorší, mnohdy 
až do obtížně léčitelného 
stadia. Léčba rakoviny prsu 
je v České republice stejná 
jako jinde ve světě a její 
úspěšnost závisí zejména 
na stadiu, do kterého one-
mocnění pokročilo. Čím 
závažnější je stadium one-
mocnění, tím je úspěšnost 
na jeho vyléčení nižší.

Šance na uzdravení
V současnosti však patří 

rakovina prsu mezi ty dru-
hy, které mají vysokou šan-
ci na uzdravení, především 
pokud se odhalí a začne léčit 
včas. Rakovina prsu se léčí 
v závislosti na věku paci-
entky, na jejím celkovém 

Sonografické vyšetření
Ultrazvuk nebo sono, jak vyšetření 
někteří lékaři nazývají, je přístroj, 
pomocí něhož lze rovněž vyšetřovat 
prsy. Nebolestivý zákrok se volí u žen, 
které mají žlázu ještě hutnou. Žena při 
něm leží na zádech a lékař jí přejíždí 
sondou s hladkým povrchem po celém 
prsu. Prs je natřen jemným gelem, 
aby sonda hladce klouzala, a mohl 
tak být postupně vyšetřen celý prs. 
I v ultrazvuku je možné nalézt 
malá a nehmatná podezřelá ložis-
ka, která vedou ke včasnému sta-
novení diagnózy rakoviny prsu. 

Mamografické 
vyšetření
Téměř vždy ho provádějí ženy, speci-
álně školené laborantky. Vyšetření je 
trochu nepříjemné, není však bolestivé. 
Provádí se vestoje. Každý prs je snímán 
ze dvou stran, pokaždé se musí lehce 
zmáčknout, což může být vnímáno 
jako nepříjemné. Bez tohoto zmáčknutí 
by však mamografický snímek neměl 
dobrou kvalitu, vyšetření by vlastně bylo 
zbytečné. Vzniklé mamografické snímky 
hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích 
žádné podezřelé změny, je tím vyšetření 
ukončeno. Někdy nastane situace, že 

z mamografického snímku není možno 
přesvědčivě určit, zda je žena zdravá. 
V tom případě je doplněno vyšetření 
ultrazvukem.

zdravotním stavu, stadiu 
onemocnění a prognos-
tických faktorech. Léčba 
spočívá v kombinaci jed-
notlivých metod: chirurgie, 
léčby ozařováním, chemo-
terapie a hormonoterapie. 
I když ve světě nepřetržitě 
probíhají studie na vývoj 
nových léků proti rakovině 
prsu, doposud se neobje-
vily žádné účinné léky ani 
vakcíny zabraňující jejímu 
vzniku. Svoji nejzásadnější  
roli v tomto případě hraje 
zatím čas a prevence. Mys-
lete na to!  ■

Kam na preventivní mamografii jít?  V ČR existuje síť akreditovaných mamografických screeningových center, která vyhověla náročným kritériím. Jejich seznam najdete  na www.mamo.cz.
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Pokud má lékař podezření  
na nádor, přichází na řadu biopsie
✽ U zhoubného ložiska v prsní žláze je nutné zjistit, 
z jakých buněk je složeno. Proto se vyjme z prsu kousek 
ložiska samotného, což se provádí dvěma způsoby:
✽ Core biopsie je malý zákrok, který se v současnosti 
provádí častěji. Prs je pomocí speciálního léku umrtven, 
pacientce se odebere vzorek tkáně z podezřelého lo-
žiska a posílá se na mikroskopické vyšetření. Po výkonu 
odchází žena domů.
✽ Otevřená biopsie je méně častý chirurgický výkon 
spojený s krátkodobým pobytem v nemocnici. 
✽ Výsledek se sděluje po předchozí dohodě buď 
vám, nebo někomu z rodiny – když si to budete přát.


