
díky moderním metodám 
a vybavení jsou chirurgické 
zákroky šetrnější a přesnější 
než v minulosti. 

Chemoterapie
Chemoterapie spolu s chi-

rurgickou léčbou a ozařová-
ním (radioterapií) tvoří základ 
moderní terapie zhoubného 
nádorového bujení. Význam 
chemoterapie spočívá v likvi-
daci i malého počtu nádoro-
vých buněk, které není možné 
chirurgicky odstranit, a ještě 
ne patrných metastáz. Pod-
statou této léčby je podávání 
toxických látek – tzv. cytosta-
tik, jež nádorové buňky doká-
žou zahubit. Avšak vzhledem 
k tomu, že cytostatika nejsou 
specifická, mají neblahý vliv 
také na některé zdravé buň-
ky v lidském těle. Důsled-
kem toho je pak celá řada 
nežádoucích účinků, které 
se liší podle typu cytostatik. 
K nežádoucím účinkům pa-
tří mimo jiné schvácenost, 

zvracení, problémy s tráve-
ním, poškození krvetvorby 
či ztráta vlasů, některé po-
škozují dokonce i ledviny či 
srdce. Cytostatika se paci-
entce podávají  v tabletách, 
injekcích nebo infuzích – 
 – záleží na druhu nádoru 
a následného výběru léků. 

Radioterapie
Radioterapie nebo také 

ozařování, jak se někdy 

uvádí, patří k nejstarším 
onkologickým léčebným 
technikám. Přichází na řadu 
až po operaci, protože sama 
o sobě nedokáže rakovinu 
vyléčit. Úkolem ozařování je 
zničit zbylé nádorové buňky 
nebo alespoň zamezit jejich 
nekonečnému množení. 
V žádném případě se nejed-
ná o jednorázovou záleži-
tost. Vždy je nutné podstou-
pit několik terapií za sebou.  
I když se metody ozařování 
neustále zpřesňují, stále 
působí i na zdravé tkáně 
a orgány, což vede k jejich 
poškozování.  Zároveň s se-
bou léčba přináší nežádou-
cí účinky, jako je například 

celková slabost, nevolnost 
či vypadávání vlasů. 

Biologická léčba
Biologická léčba je výdo-

bytkem moderní medicíny. 
Funguje na stejném princi-
pu jako chemoterapie, ale 
je šetrnější. Chemoterapie 
působí na obecné buněčné 
struktury, kdežto biologic-
ké preparáty cílí na moleku-
ly a pochody specifické pro 
buňky nádoru. Také proto 
se někdy biologické léčbě 
říká cílená. Léčba umožňu-
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šechno začíná 
u správně zvo-
leného postupu 
léčby a jeho do-

držení. Předtím než lékaři 
rozhodnou, jak vůbec bude 
samotná léčba probíhat, po-
suzují typ nádoru, jeho sta-

dium, velikost, místo, kde se 
nachází, a také celkový stav 
pacientky. Nejprve se tedy 
tenkou jehlou udělá diagnos-
tická biopsie ložiska a poté, 
co patolog provede detailní 
rozbor odebraných vzorků, 
se rozhodne, zda začne léč-

ba chirurgicky nebo léčba 
chemoterapií.  Po těchto 
dvou krocích přijde obvykle 
na řadu radioterapie a násle-
duje biologická léčba – je-li 
indikována. Léčba obvykle 
končí hormonální zajišťovací 
terapií.  

Chirurgické odstranění
Chirurgické odstranění 

zhoubného nádoru v prsu 
spočívá ve vyjmutí celého 
vlastního nádoru s ochran-
ným lemem zdravé tkáně. 
U časných stadií bývá prs 
zachráněn, v opačném pří-
padě musejí lékaři provést 

mastektomii – odstranění 
celého prsu. U většiny pa-
cientek jsou také v určitém 
rozsahu odstraněny lymfa-
tické uzliny v podpaží. Tady 
se totiž mohou nacházet 
další buňky zhoubného 
nádoru, které by se mohly 
rozšířit do okolí a začít růst 
znovu. Samotná operace 
představuje velký zásah 
do organizmu a nese s se-
bou svá rizika. V současné 
době však neexistuje žádná 
jiná alternativní metoda, jež 
by chirurgické odstranění 
nádoru nahradila. Na dru-
hou stranu je dobré říci, že 

současná medicína

Záleží na posouzení
Rakovina prsu je nejčastějším 
zhoubným nádorem u žen. Pokud 
je nemoc odhalena včas, lze ji díky 
moderní medicíně úspěšně léčit. Jaké 
jsou základní způsoby léčby?
Text: Pavla Totušková

Období léčby chemoterapií je 
náročné a žena se během něj 
celkově necítí dobře. 

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

Na strach není čas!
Některé ženy se chemotera-
pie obávají natolik, že raději 
ani nejdou na vyšetření s bulkou, 
o které vědí. Postupně se tak 
z malé bulky stane velký nádor, 
a léčba dokonce chemoterapií 
začíná. Obava z chemoterapie 
pak paradoxně vede k tomu, 
že se jí pacientka nevyhne. Je 
dobré, aby si ženy uvědomily, že 
každému zdravotnímu problé-

mu je třeba čelit co nejdříve. Včas objevený nádor 
prsu se ve většině případů neléčí chemoterapií. Těm 
ženám, kterým je chemoterapie naplánována, je 
třeba říci, že existuje mnoho přípravků, jež dostanou 
současně s léčbou, aby se nepříjemné příznaky léčby 
neprosadily příliš, a že vlasy opět narostou. Každá 
léčba jednou skončí.
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Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon 
linka proti rakovině 
prsu: 800 180 880 
■ Webové stránky:  
www.zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek  
s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon pomáhá
seriál nA pokrAčování  Příště: Péče o tvář, tělo 
a vlasy během léčby 

a po ní

je tělu, aby ke zničení nádo-
ru využilo vlastní obranné 
mechanizmy. Vzhledem 
k tomu jsou i nežádoucí 
účinky méně nebezpečné. 
Odborníci však upozorňu-
jí, že jde o poměrně mladý 
způsob léčby, a proto nemu-
síme všechny vedlejší účin-
ky znát. Velikou nevýhodou 
biologické léčby je také její 
vysoká cena. Jen pro před-
stavu – klasická chemotera-
pie při léčbě rakoviny prsu 
v nejtěžším stadiu stojí za rok 
až 120 tisíc korun, náklady na 

biologickou léčbu se vyšpl-
hají téměř k milionu korun.

Hormonální terapie
Podstatou hormonální te-

rapie je ovlivňování nádoru 
hladinou ženských hormonů. 
Účinnost této léčby je pod-
míněna  přítomností hormo-
nálních receptorů v nádoro-
vé tkáni, která je důkazem 
toho, že nádor je závislý 
na hormonálních podně-
tech. Aplikace konkrétních 
hormonálních látek, převáž-
ně tablet, pak může výrazně 
zlepšit další vývoj nemoci. 
Pokud histologický rozbor 
tyto receptory neprokáže, 
nemá hormonální terapie 
žádný smysl.  ■ 

Moderní ozařovací 
přístroje umožňují 

vznik záření o vysoké 
energii, které má 
schopnost dobře 
pronikat do tkání. 


