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ÚVOD
Bakalářská práce je zaměřena na karcinom prsu a veškeré informace ohledně tohoto
onemocnění. Zvolené téma jsem si vybrala z důvodu, že se onemocnění prsu vyskytuje v mojí
rodině a mezi známými. Proto jsem se chtěla ve své práci dozvědět, jak často se onemocnění
vyskytuje v mém okolí, zda ženy chodí na pravidelné preventivní prohlídky, jestli provádějí
samovyšetření prsu, kde se o samovyšetření prsu dozvěděly, zda znají správné postupy a jak
ony samy vyšetření provádějí. Jakou mají informovanost ohledně mamografického
screeningu, jestli toto vyšetření absolvovaly a z jakého důvodu, zda mají povědomí
o rizikových faktorech a příznacích karcinomu prsu a v neposlední řadě, jestli se samy
zajímají o tuto problematiku, jestli se aktivně zapojují do osvěty ohledně prevence a jakou
formou se o tuto problematiku zajímají.
Karcinom prsu patří mezi nejčastější zhoubné onemocnění u žen. Incidence toho
onemocnění se stále zvyšuje. V ČR dle údajů ÚZIS bylo nově diagnostikovaných zhoubných
nádorů prsu v roce 2015 celkem 7 102, což představuje téměř 18 % ze všech hlášených
zhoubných nádorů u žen (132,4 případů na 100 000 žen). Každoročně incidence karcinomu
prsu stoupá, ale úmrtnost (mortalita) je na tento nádor dlouhodobě stejná (uzis.cz – online).
Výskyt karcinomu prsu s věkem stále stoupá. Výskyt karcinomu prsu do 20 let je
vzácný. V roce 2015 byl karcinom prsu diagnostikován u jedné ženy ve věkové skupině 15-19
let. U mladších žen se častěji nádory prsu vyskytují ve věku 35-40 let. Největší incidence
karcinomu prsu v roce 2015 byla u žen ve věku 65-69 let a jednalo se o 1 230 nově
diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu (Abrahámová 2009; tabulka viz. příloha č. 5).
V roce 2002 byl zahájen preventivní program, kdy začalo platit bezplatné
mamografické vyšetření pro ženy od 45 let, ve dvouletých intervalech. Mamografický
screening snižuje mortalitu díky zachycení onemocnění v časném stádiu a možnosti zahájení
časné léčby. Prognóza karcinomu prsu nejvíce závisí na tom, v jakém klinickém stádiu
se zahájila léčba. V raných stádiích bývá léčba velmi úspěšná, u klinického stádia I dosahuje
téměř 100 %. U tohoto nádoru ovšem pětileté přežití neznamená vyléčení. Mohou se objevit
pozdní metastázy i po 10-20 letech od předchozí léčby.
Nejčastějším typem karcinomu je invazivní duktální karcinom, který tvoří až 85 %.
Nádorem prsu mohou onemocnět i muži a v tomto případě se také nejčastěji jedná o invazivní
8

duktální karcinom. Na následky rakoviny prsu zemře ve světě ročně zhruba 480 mužů a
40 000 žen. Nádory prsu bývají agresivnější, hůře diferencované u mladých žen a prognóza
bývá velmi špatná.
V rámci prevence je důležité informovat ženy o pravidelných preventivních
vyšetřeních, o mamografickém screeningu, ale také je důležité ženy informovat o rizikových
faktorech spojených s karcinomem prsu a příznacích karcinomu prsu. Z tohoto hlediska si
myslím, že by bylo na místě, vytvořit edukační materiály pro ženy, kde budou veškeré
informace o tom, jak často chodit na preventivní prohlídky, od kdy je bezplatný
mamografický screening, uvést správné postupy samovyšetření a vypsat veškeré rizikové
faktory a příznaky typické pro karcinom prsu.
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CÍLE PRÁCE
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické.

CÍLE TEORETICKÉ ČÁSTI:


Seznámit s anatomií a fyziologií prsní žlázy.



Rozdělit karcinomy prsu.



Seznámit s příznaky karcinomu prsu, s diagnostikou, s léčbou.



Objasnit prognózu karcinomu prsu.



Vyložit rizikové faktory vzniku karcinomu prsu.



Uvést možnosti prevence.

CÍLE EMPIRICKÉ ČÁSTI:


Zjistit, jaká je znalost žen o screeningu karcinomu prsu.



Zmapovat znalost žen o rizikových faktorech vzniku karcinomu prsu.



Informovat se o tom, jak ženy dodržují metody prevence.



Sledovat znalost žen ohledně samovyšetření prsu.

10

TEORETICKÁ ČÁST
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1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE PRSNÍ ŽLÁZY
Prs (mamma) je vyklenutí na přední straně hrudníku. Prs v plném vývoji sahá
vertikálně od 3. do 6. žebra a horizontálně od parasternální čáry do přední axilární
čáry. Velikost prsu je individuální a není vždy proporční k velikosti vlastní žlázy.
Kůže prsu je světlá a tenká, proto tedy prosvítají podkožní žíly. Je bohatě inervovaná.
Na prsu se nachází tmavě pigmentovaný dvorec (areola mammae) a v jeho středu
bradavka prsní (papilla mammae), zpravidla vyvýšená, někdy lehce vkleslá. Na hrotu
bradavky prsní ústí mlékovody (ductus lactiferi), které tvoří 15-20 otvůrků na
vrcholku. Uvnitř se nachází mléčná žláza a tuková tkáň. Zásadní pro fixaci prsu je
množství tuku a napětí (turgor) kůže. Prsní žláza se vyznačuje hustou sítí kolaterál a
cévním zásobením z více zdrojů. Kolaterály zajistí výživu i při významném omezení
přítoku. Dominantní jsou tři skupiny přítokových cév. Cévní zásobení vnitřních
kvadrantů je z arteria mammaria interna, zevní kvadranty jsou zásobeny z arteria
mammarie externa a kraniální části prsu jsou zásobeny z větve arteria axilláris. Žilní
odtok z prsu principiálně odpovídá tepennému přítoku, pouze v opačném směru.
Nervy prsu jsou sensitivní a přicházejí z druhého až šestého interkostálního nervu,
při horním okraji prsu. Autonomní vlákna přicházejí perivaskulárně a vedou až
ke

žlázovým

buňkám.

Mízní

cévy

vytvářejí

pleteň

pod

prsním

dvorcem – subareolární plexus, a s dalšími sítěmi ze žlázy odtékají do axilárních uzlin
a menší část odtéká i do supraklavikulárních uzlin.
V embryonálním vývoji se u obou pohlaví zakládá pruh epitelového
ztluštění – mléčná lišta, která probíhá v axiloinguinální čáře, kde se nakonec vyvine
mléčná žláza. Mléčná žláza začíná proliferovat v období puberty, často asymetricky
jako subareolární rezistence. Vývoj prsů bývá ukončen ve věku 13-16 let, kdy žena
dosáhne definitivní tělesné výšky. Mezi 15. až 25. rokem dochází k větvení
terminálních malých duktů. Po 35. roce života začínají převládat involuční procesy.
Těleso žlázy (corpus mammae) tvoří vlastní žláza, uložená uvnitř prsu, která tvoří
laločnaté, bělošedé a mimo graviditu tuhé těleso s nerovným povrchem. V době mimo
graviditu váží žlázové těleso 130 až 200 g, v období laktace 300 až 500 g (někdy až
900 g). Na funkci mléčné žlázy mají vliv hormony, hlavně luteální hormon, hormony
placenty a hormon prolaktin. Mléčnou žlázu v prsu obaluje tukový polštář.
Funkcí mléčné žlázy je tvorba mateřského mléka pro výživu kojence. Mléko se
tvoří v acinech. Z nich vycházejí vývodné kanálky, které se postupně rozšiřují ve větší
12

vývody až do mlékovodů, které jsou uložené v bradavce. Každý mlékovod se vakovitě
rozšiřuje v mléčný sinus, ve kterém se mléko shromažďuje (Čihák, 1997; Hudák,
Kachlík, 2015; Mourek, 2012; Coufal, Fait 2011; Marieb, 2005).
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2 KARCINOM PRSU
2.1 ROZDĚLENÍ KARCINOMU PRSU
1) Karcinomy in situ
Duktální karcinom in situ (DCIS)
Jedná se o nejběžnější neinvazivní typ karcinomu prsu. Projevuje se hmatnou
rezistencí a výtokem z bradavky. Nepostihuje žádné okolní tkáně. Na tento
karcinom se nejčastěji přijde až při mamografii, kde se projevuje shlukem
mikrokalcifikací. Lze diagnostikovat, které ženy s DCIS mají nízké či vysoké
riziko vzniku následného invazivního duktálního karcinomu v místě (Barr, 2015;
Pavlišta, 2008).
Lobulární karcinom in situ (LCIS)
Spíše se jedná o heterogenní skupinu s četnými zvláštními formami. Nález LCIS
v jednom prsu znamená stejné ohrožení obou prsů vznikem invazivního
karcinomu. Riziko vzniku invazivního karcinomu není příliš vysoké, tvoří zhruba
21 % během 15 let. Pacientky je nutné pravidelně sledovat mamografií v ročních
intervalech. Je indikováno podávání Tamoxifenu po dobu pěti let. Pokud by
pacientka chtěla úplně minimalizovat riziko, provádí se oboustranná mastektomie
s nebo bez rekonstrukce prsu. Radioterapie se standardně neindikuje (Adam,
2004).

2) Invazivní karcinomy prsu
Duktální karcinom (IDC)
Nejčastějším invazivním karcinomem prsu je duktální karcinom (IDC), který tvoří
až 85 %. Nejčastějším průkazem duktálního invazivního karcinomu jsou cípaté
(cirhotické) nebo neostře ohraničené opacity (průhlednost, průsvitnost) až v 80 %
s nebo bez průkazu mikrokalcifikací nejčastěji typu odlitkové a granulární. Zhruba
v 10 % má duktální invazivní karcinom vzhled ohraničené léze. Nádor lze
vyhmatat jako tuhou rezistenci nebo způsobuje vtahování kůže (Barr, 2015;
Abrahámová, 2003; Adam, 2010).
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Lobulární karcinom (ILC)
Je druhým nejčastějším typem karcinomu prsu. Invazivní lobulární karcinom
(ILC) tvoří přibližně 8-14 % všech invazivních karcinomů prsu. Většina nádorů je
grade 2, má pozitivní estrogenové receptory (ER), nízkou proliferaci a nemá
amplifikaci HER2 receptoru. Pacientky s diagnostikovaným ILC jsou v průměru
o 3

roky starší

než

pacientky s IDC,

nejčastěji

se vyskytuje mezi

45. až 56. rokem věku. Celkové přežití je příznivější pro pacientky s IDC. Vysoké
procento léčebných odpovědí má neoadjuvantní hormonální léčba. Adjuvantní
chemoterapie je doporučována u pacientek s více než 4 pozitivními uzlinami,
negativními estrogenovými receptory a grade 3 (Petráková, 2016).
Tubulární karcinom
Invazivní tubulární karcinom tvoří méně než 2 % invazivních karcinomů prsu.
Bývá diagnostikován u starších pacientek, má příznivou prognózu a nízké riziko
vzniku metastatického postižení lymfatických uzlin (mamma.cz – online).
Mucinózní karcinom
Tvoří zhruba 2 % rakoviny prsu. Jeho prevalence závisí na věku ženy. Výskyt
zhruba 7 % je u žen starších 75 let, zatímco u žen mladších 35. let je prevalence
pouze 1 %. Mucinózní karcinom lze rozdělit na čistý mucinózní karcinom a
smíšený muciózní karcinom. Čistý mucinózní karcinom má lepší prognózu a nižší
riziko vzniku metastáz v axilárních uzlinách než smíšený mucinózní karcinom
(Barr, 2015).
Medulární karcinom
Velikost toho nádoru je v průměru od 1 do 7 cm. Bývá dobře ohraničený a
prognosticky příznivý. Nejčastěji se vyskytuje u mladších žen mezi 46. až 54.
rokem věku. Tento druh nádoru roste poměrně rychle. Pro diagnostiku
medulárního karcinomu musí splnit 5 kritérií, a pokud některé kritérium chybí, je
někdy označován jako „atypický medulární karcinom“ a prognóza je nepříznivá.
Medulární karcinom je častější u pacientek s mutací genu BRCA1 (Abrahámová,
2003; mamma.cz – online).
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Papilární karcinom
Tento karcinom není příliš častý. Výskyt je zhruba u 0,1 %. Často se projevuje
výtokem z bradavky a hmatnou rezistencí. Prognóza bývá velmi dobrá (Barr,
2015).

3) Speciální a vzácné typy karcinomů
Pagetův karcinom
Projevuje se typickým ekzémovým postižením kůže mamily, do které migrují
nádorové buňky duktálního karcinomu in situ nebo invazivního duktálního
karcinomu z velkých mlékovodů.
Inflamatorní karcinom
Projevuje se difúzní červeno-hnědavou indurací kůže prsu s erysipeloidními okraji,
vyskytuje se tzv. „pomerančová kůže“, většinou bez hmatné rezistence pod kůží.
Tyto

klinické

projevy

jsou

způsobené

nádorovou

embolizací

do kožních lymfatických cév. I při využití radioterapie bývá prognóza velmi
špatná (Adam, 2010; mamma.cz – online).

Cystosarcoma phyllodes
Jedná se o druh nádoru, který se může vyskytovat v podobě benigního
i maligního tumoru. Benigní tumory tvoří zhruba 80-85 % a maligní 15-20 %.
Tento typ nádoru se oproti ostatním zhoubným nádorům vyskytuje velmi zřídka.
Nádor bývá obvykle velký, dosahuje

okolo 5 cm, ale vyskytly se

i případy, kdy nádor dosáhl velikosti 30 cm. Nejčastěji se vyskytuje ve věkové
skupině 35-50 let. Zhoubný nádor metastazuje hematogenní cestou a nejčastěji
postihuje plíce, játra, srdce a kosti (Kempný, 2014).
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2.1.1 Nádory prsu u mladých žen
Karcinom prsu velmi mladých dívek do 20 let je vzácné onemocnění.
Pokud se v tomto věku zhoubný nádor objeví, je daleko nebezpečnější a
agresivnější, s horší prognózou než u starších žen. Také záchyt tohoto
onemocnění se podaří většinou v pokročilejším stádiu, vzhledem k pozdnímu
vyšetřování pomocí zobrazovacích metod i pozdější verifikaci neobvyklého
nálezu. Nejčastějším histologickým typem nádoru je invazivní duktální
karcinom s lymfangioinvazí

a vysokým grade, zpravidla s negativitou

hormonálních receptorů.
Pokud se u mladých žen vyskytne nádor prsu, je to nejčastěji ve věku
35-40 let. Zhoubný nádor je vždy popisován jako agresivnější, hůře
diferencovaný, s vysokou proliferační aktivitou a vysokým výskytem
lymfovaskulární invaze. Nejčastěji se jedná o nádory bazálního typu v podobě
„triple-negativního nádoru s negativitou estrogenních, progesteronových
receptorů i HER2 neu“. Prognóza těchto nádorů je špatná. Ženy s nádorem
diagnostikovaným před 35. rokem mají statisticky snížené pětileté přežití a
zároveň pokročilejší onemocnění. Při diagnostice karcinomu prsu v tomto věku
ženu velmi často tíží následky spojené s jeho léčbou – menopauza navozená
léčbou, sterilita způsobená léčbou, změna vzhledu, sexualita ženy. Diagnostika
onemocnění v průběhu kojení nebo v těhotenství.
Nádor se může vyskytnout po léčbě jiné závažné choroby.
Pro příklad: ženy, které podstoupily radioterapii technikou horní mantle pro
Hodgkinův lymfon, mají zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Pokud je
pětadvacetiletá žena s Hodgkinovou nemocí ozářena v jejích 25 letech, má
29 % riziko vzniku karcinomu prsu do 55 let na rozdíl od zdravé ženy, která
má riziko jen 3 %. Mamografii v ročním intervalu doplněnou o ultrazvukové
vyšetření je doporučeno zahájit po 5 letech od ukončení radioterapie nebo ve
40 letech, ale nikoli před 20. rokem (Bajčiová, 2011; Abrahámová, 2009).
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2.1.2 Nádory prsu u starších žen
Výskyt karcinomu prsu stoupá věkem. Jedná se o jedno z nejčastějších
onemocnění u žen po celém světě, ale i v České republice. Každých 10 let se
incidence zdvojuje až do menopauzy a poté je zvyšování každoročně
dramatické. Nejprudší vzestup je po 50. roce věku. Nejvýznamnější skupinou
nemocných jsou ženy s nádorem prsu ve věku nad 65 let. V roce 2015 byl
karcinom prsu diagnostikován nejčastěji ženám ve věku 65-69 let (jednalo se
o 1 230 žen). Za rok 2015 bylo nově diagnostikovaných karcinomů prsu
celkem 7 102, což představuje téměř 18 % ze všech hlášených zhoubných
nádorů u žen (132,4 případů na 100 000 žen) (uzis.cz – online).
Přestože incidence nádorů stále stoupá, úmrtnost (mortalita) na tento nádor je
dlouhodobě stejná. Je to díky stále úspěšnější léčbě a zejména zlepšení časné
diagnostiky – mamografický screening, selfmonitoring prsu. Léčba by
u starších pacientek měla probíhat stejně jako u mladších, pokud jsou v celkově
dobrém zdravotním stavu. Pokud je onemocnění lokálně nepokročilé,
přistupuje se k záchovné operaci – parciální mastektomii, která vede
k menšímu stupni pooperační morbidity než mastektomie. U pacientek
se sníženou dobou přežití se nabízí adekvátní podpůrná léčba a doporučení
na paliativní péči (Abrahámová, 2009, 2012; Büchler, 2013; uzis.cz – online).

2.1.3 Nádory prsu u mužů
Ačkoli rakovina prsu postihuje převážně ženy, může se toto
onemocnění vyskytnout i u mužů. Poměr incidence – výskytu onemocnění,
mezi ženami a muži je přibližně 100:1. Rakovina prsu u mužů představuje
méně než 1 % ze všech zhoubných onemocnění. U žen to je zhruba 26 %.
Na následky rakoviny prsu zemře ve světě za rok zhruba 480 mužů a 40 000
žen. Počet případů rakoviny prsu u mužů ve srovnání s populací byl
za posledních 30 let poměrně neměnný. Onemocnění postihuje nejčastěji muže
nad 50 let. Příčina onemocnění není přesně známá. Rizikovým faktorem je
pozitivní rodinná anamnéza.
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Nejčastějším typem nádoru prsu u mužů je IDC (infiltrační nebo
invazivní duktální karcinom). Ze všech možných typů rakoviny prsu u mužů
onemocní právě tímto typem IDC 8 z 10 mužů (samostatně nebo v kombinaci
s jiným typem). Vzhledem k tomu, že mužská prsa jsou mnohem menší než
prsa ženského pohlaví, nádor se velmi často vyskytuje blízko bradavky.
Pravděpodobně se tedy do bradavky šíří. Léčba rakoviny prsu u mužů je stejná
jako u žen, což je způsobeno nedostatkem dat a předpokládá se podobnost
nemoci u obou pohlaví. Základním terapeutickým přístupem je mastektomie,
kterou podstoupí většina mužů. Pouze 4 % mužů podstoupí prs-záchovný
výkon, přestože není tak radikální a neovlivní natolik kvalitu života jako
mastektomie (Abrahámová, 2009; American Cancer Socienty, 2014 – online;
Bielčiková, 2016).

2.1.4 Histologická klasifikace
1) Premaligní změny – z některých benigních změn v prsní žláze může
vzniknout karcinom prsu, mezi něž patří duktální hyperplazie, atypická
duktální a lobulární hyperplazie.
2) Maligní invazivní změny – patří sem duktální karcinomin situ (DCIS) a
lobulární karcinom in situ (LCIS).
3) Maligní invazivní nádory – ve většině případů se jedná o karcinomy, které
se dělí na duktální, které tvoří zhruba 85 %, lobulární 15 % (Adam, 2004,
2010).

2.1.5 T, N, M klasifikace
Ke stanovení rozsahu onemocnění se užívá klasifikace navržená
mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a zařazení nemocné podle kategorie
T (tumor), N (noduli = uzliny), M (vzdálené metastázy). Tato klasifikace TNM
je jedním ze základních východisek pro plánování léčby. Po operaci dochází
k posouzení pooperačního nálezu (p TNM) verifikovaným patologem.
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1) Stanovení kategorie T (pT)
Stanovení velikosti primárního nádoru před operačním výkonem vychází
z palpačního nálezu a zobrazovacích metod (mamografie, ultrasonografie).
Palpační nález se musí pečlivě zaznamenat, změřit velikost v cm ve dvou
na sebe kolmých průměrech a musí se popsat charakter rezistence (pohyblivost,
vztah k okolí – ke spodině, ke kůži, konzistenci změny na kůži, vztah
k bradavce). O skutečném makroskopickém nálezu, který se zjistí během
operačního výkonu, informuje operační protokol. Další informace o velikosti
tumoru a vztahu k okolí určí patolog, dle klasifikace pT. Nález začíná vždy
popisem makropreparátu. Můžeme se setkat s označením T1 mic – to se užívá
pro mikroinvazivní karcinom, který není v největším rozměru větší než 0,1 cm
a nepřesahuje bazální membránu.
2) Stanovení kategorie N (pN)
Tato kategorie hodnotí regionální axilární uzliny, které mohou být hmatné a
postižené metastázemi. Důležité je opět stanovit jejich velikost, vztah k okolí
(pohyblivost, fixaci N0-N3). Pokud palpační vyšetření je nejasné, či jsou
nějaké nejistoty, můžeme použít ultrasonografické vyšetření. Metastázy
v uzlinách podél a. mammaria (N3) nejsou palpačně postižitelné. Pomocí
operačního nálezu v axile určíme počet exstirpovaných uzlin v jednotlivých
etážích.
3) Stanovení kategorie M
Pomocí této kategorie se zaznamenávají vzdálené metastázy (včetně metastáz
do nadklíčkových uzlin). K vyloučení nebo potvrzení vzdálených metastáz a
tím kompletizaci stagingu je potřeba provést další vyšetření. Mezi vyšetření
patří: rentgenový snímek hrudníku (vede k detekci plicních metastáz),
ultrasonografie břicha (umožňuje vyšetřit ložiskové změny v jaterním
parenchymu, informuje o stavu žlučníku, žlučových cest, sleziny, slinivky
břišní a o poměru v retroperitoneu, umožňuje zachytit malé množství ascitu),
scintigrafie skeletu (může odhalit metastatický kostní proces v době, kdy není
patrný rentgenologicky či je úplně asymptomatický), rentgenový snímek
skeletu (při patologickém nálezu na scintigrafii nebo kde jsou typické
symptomy – bolesti určitých úseků, klinický nález).
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Výpočetní tomografie – zkráceně CT (upřesní rozsah a charakter již zjištěných
změn, spolehlivá metoda k detekci mozkových metastáz), magnetická
rezonance – MR (slouží k objasnění poměrů v páteřním kanálu v zadní jámě
lební, při nejednoznačném nálezu na skeletu) (Abrahámová, 2000; viz. příloha
č. 7).

2.1.6 Stadia onemocnění (0 – IV)
1) Stadium 0
Přítomnost neinvazivního (in situ) karcinomu prsu. Bez léčby může
časem vzniknout invazivní zhoubný novotvar.

2) Stadium I
Časné stádium invazivního karcinomu prsu. Tumor je menší než 2 cm
v průměru (T1) – v tomto stadiu I nejsou postiženy lymfatické uzliny
v podpaží, žádné metastázy. Při léčbě je vysoká šance, že se v následujících
pěti letech od stanovení diagnózy neobjeví žádné známky karcinomu prsu
zhruba u 90 %.

3) Stadium II
Toto stadium se rozděluje do dvou skupin – Stadium IIA a IIB.
Do stadia IIA se řadí nádor menší než 2 cm s postižením 1-3
podpažních lymfatických uzlin nebo postižení lymfatických uzlin v podpaží
bez prokazatelného nádoru prsu či nádor o velikosti 2-5 cm bez postižení
lymfatických uzlin.
Do stadia IIB řadíme nádory o velikosti 2-5 cm s postižením 1-3
lymfatických uzlin v podpaží nebo nádor větší než 5 cm bez postižení
lymfatických uzlin v podpaží. Při léčbě je šance, že se v následujících pěti
letech od stanovení diagnózy neobjeví žádné známky karcinomu prsu zhruba
89-91 %.

21

4) Stadium III
Stadium III se rozděluje do následujících tří skupin: Stadium IIIA, IIIB
a IIIC – na základě stanovených kritérií. Jedná se o pokročilejší onemocnění
s postižením lymfatických uzlin v podpaží nebo uzlin v oblasti nadklíčku, bez
přítomnosti metastáz.
Stadium IIIA se projevuje postižením lymfatické uzliny v podpaží
fixované navzájem (spečené, neoddělitelné od sebe) nebo postižením uzlin
vedle hrudní kosti bez prokazatelného nádoru v prsu. Dále nádor menší
než 2 cm s postižením podpažní lymfatické uzliny fixované navzájem
nebo postižení uzlin vedle hrudní kosti. Dalším kritériem je nádor o velikosti
2-5 cm s postižením podkožní lymfatické uzliny fixované navzájem
nebo postižení uzlin vedle hrudní kosti. Posledním kritériem ve stádiu IIIA je
nádor větší než 5 cm s postižením podpažní lymfatické uzliny nebo postižení
uzlin vedle hrudní kosti.
Ve stadiu IIIB je nádor jakékoliv velikosti, který prorůstá do stěny
hrudní či kůže, nebo se jedná o zánětlivý karcinom, který se šíří lymfatickými
cévami v kůži prsu, způsobuje otok, zarudnutí, na kůži pozorujeme obraz
takzvané „pomerančové kůry“.
Stadium IIIC s nádorem jakékoliv velikosti s postižením 10 a více
lymfatických uzlin v podpaží nebo nádor jakékoliv velikosti s postižením
nadklíčkových nebo podklíčkových uzlin, eventuelně i podpažních uzlin.
Při léčbě stadia III je šance, že se v následujících pěti letech od
stanovení diagnózy neobjeví žádné známky karcinomu prsu zhruba 54-67 %.

5) Stadium IV
Jedná se o poslední stádium nemoci karcinomu prsu, kde je průkaz
vzdáleného metastatického postižení nejčastěji v plicích, játrech, kostech či
mozku.
V tomto stádiu je poměrně malá šance, že se u léčené pacientky
v následujících pěti letech od stanovení diagnózy neobjeví žádné známky
karcinomu prsu, jedná se zhruba o 20 %. V tomto stadiu se nově podává
moderní cílená terapie, která celkově zlepšuje prognózu a zachovává lepší
kvalitu života. Tato terapie je bezpečná a nezpůsobuje vážné komplikace.
Jedná se o preparáty pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií
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a konjugát protilátky a cytostatika – trastuzumab emtansin (Abrahámová,
Kolářová, 2009; Pokorná, 2016; viz příloha č.8).

2.2 PŘÍZNAKY KARCINOMU PRSU
Zhoubný nádor prsu ve svém prvopočátku nemá většinou žádné příznaky,
není bolestivý, nejeví žádné obtíže. Při dalším růstu nádoru může docházet
k určitým změnám, které se zjistí při samovyšetření prsu. To by měla provádět
žena každý měsíc, dále by vyšetření prsu měl provádět gynekolog v rámci
klinického vyšetření a praktický lékař (Vorlíček, Abrahámová, 2012; Abrahámová,
Kolářová, 2009).
Nejčastější příznaky, možného zhoubného nádoru, jsou:
a) Vtahování kůže – nejčastější příznak rezistence (bulka), při pohybech svou
částečnou fixací vtahuje kůži
b) Důlkovatění – způsobeno rezistencí v prsu – rezistence vtahuje část tkáně tak,
že zevně způsobí změnu tvaru – důlek
c) Váznutí při souhybu – při pohybech paží, pomalém zdvihání paží do vzpažení a
upažení vzniká asymetrie prsu, u prsu s rezistencí dochází při pohybech
k překážce a vtahování
d) Nepravidelnosti bradavky – dochází k různým nepravidelnostem bradavky, její
oploštění nebo vtažení způsobené fixací uloženého tumoru. Nepravidelnost
bradavky může být viditelná na první pohled nebo dochází k přechodnému
vztažení bradavky při souhybech. Některé ženy mají vpadlou bradavku od
puberty a nejedná se o patologický jev.
e) Pomerančová kůže („pig skin“) – dochází k infiltraci drobných lymfatických
cév kůže, které připomínají pomerančovou kůru – tento příznak se může
objevit při palpačním stisknutí části prsu nebo je tento příznak trvalý
f) Asymetrie ze zvětšeného objemu prsu – asymetrie prsů bývá u části žen
normální. Pokud ale dochází k postupnému zvětšování a zatuhnutí jednoho
prsu, může se jednat o přítomnost nádoru
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g) Sekrece z bradavky – výtok či krvavý výtok z bradavky bývá většinou
podkladem tumoru, zaschlý sekret nebo bradavka s ekzémem bývají také
příznakem tumoru
h) Zarudnutí a oteplení kůže – tento příznak může být projevem zánětu, ale
zarudnutí „teplejší kůže“ bez jasné rezistence, které připomíná růži, může být
projevem zánětlivého karcinomu
i) Rozšířená žilní pleteň – může poukazovat na zvýšenou aktivitu v prsu
postiženém tumorem
j) Exulcelace (zvředovatění) – tento příznak bývá velice pozdní
k) Mastodynie (bolestivost prsů s hmatným uzlem nebo bez něho) – může být u
většiny žen před přechodem a nemusí se jednat o nádorové onemocnění
(Abrahámová, Kolářová, 2009).

2.3 DIAGNOSTIKA
2.3.1 Anamnéza, klinické vyšetření
Anamnéza a klinické vyšetření patří mezi první a nezbytné lékařské
vyšetření u podezření na karcinom prsu. Nádor prsu se většinou diagnostikuje
náhodně objevenou tuhou zatvrdlinou (bulkou) v prsu. Nejčastější lokalizace
nádoru prsu je v horním zevním kvadrantu.
Anamnéza
Je velmi důležitá pro časné diagnostikování nádoru. K získání
anamnézy musíme přistupovat velice citlivě, ale velmi důsledně. Anamnesticky
zjistíme subjektivní pocity pacientky, mezi které patří vyhmatání bulky, bolest,
bolestivost, pozorování změn prsu. Z rodinné anamnézy můžeme zjistit
podezření na dědičnou formu nádorů prsu.
Klinické vyšetření
Pro klinické vyšetření je nejdůležitější, aby pacientka byla svlečená
alespoň do pasu. Pouhé „vystrčení“ prsu z podprsenky není pro vyšetření
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dostatečné. Než začneme vyšetřovat, je důležité, abychom vysvětlili účel
vyšetření. Součástí vyšetření není pouze vyšetření prsu, ale také oblast
spádových mízních uzlin – axil a nadklíčků.

Aspekce
Prs vyšetřujeme pohledem. Některé změny můžeme pozorovat pouze
při určité poloze paží, proto vyšetření provádíme u pacientky s pažemi podél
těla, upaženými a vzpaženými. Všímáme si velikosti prsů, symetrie prsů
(porovnáváme prs vpravo a vlevo), kůže prsů (změny barvy, vyklenutí,
vztažení, svraštění, zčervenání), tvaru bradavek, popřípadě sekrece z bradavek
– krvavá, hnisavá, čirá či zkalená.

Palpace
Prs vyšetřujeme pohmatem. Pohmatem zjišťujeme strukturu prsní žlázy,
bolestivost

prsní

žlázy

–

citlivost

i

bolestivost

zatvrdlin,

rezistence (ložiska) – posuzujeme jejich velikost, tvar, konzistenci, pohyblivost
nebo fixaci k okolí. Při vyšetření prsů vyšetřujeme současně i lymfatické
uzliny – axilární a supraklavikulární (Nejedlá, 2006; Janíková, 2013; Coufal,
Fait, 2011; Vorlíček, Vorlíčková, 2012).

Oncotype DX
Je molekulárně-genetické vyšetření, které lze použít u nemocných
s hormonálně dependentním časným karcinomem prsu k informaci o riziku
relapsu nemoci. Využívá se i u rozhodovacího procesu volby adjuvantní
chemoterapie. Pacientky toto testování vnímají velmi pozitivně, protože slouží
jako další z jistot a podpůrných bodů k překonání jejich nemoci. Jedná se
o vyšetření, které může zvýšit kvalitu života pacientek s karcinomem prsu a
usnadnit rozhodování lékaři, zda se podá či nepodá chemoterapie. Test je
od ledna roku 2014 hrazen Všeobecnou pojišťovnou a postupně se zapojují
další zdravotní pojišťovny (Ušiaková, 2015).
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2.3.2 Neinvazivní vyšetřovací metody
Mamografie
Mamografii můžeme rozdělit na analogovou a digitální. Toto vyšetření
by se mělo provádět u žen ve věku nad 40 let. Mamografie je indikována
v těchto případech – hmatná léze, sekrece z bradavky, ekzém bradavky/dvorce,
opakující se lokalizované palčivé bolesti prsu, výskyt karcinomu v osobní či
rodinné anamnéze, v rámci mamografického screeningu, … Při vyšetřování se
pro snímkování prs zmáčkne mezi stolek a plexisklovou desku a každý prs je
nejčastěji snímkován jednou shora a jednou šikmo ze strany, v případě potřeby
se provádí více snímků. Tato diagnostická metoda slouží k časnému odhalení
zhoubných nádorů a analýze mikrokalcifikací.
Analogová mamografie
Po klinickém vyšetření prsu je rentgenová mamografie nejstarší,
nejrozšířenější a klinicky nejvyužívanější vyšetřovací metodou prsů.
Digitální mamografie
Tato metoda se dynamicky rozvíjí od roku 1986. Dá se očekávat, že
v budoucnu nahradí analogovou (klasickou, filmovou) mamografii. Digitální
mamografie má vysoký dynamický rozsah, ale poněkud nižší prostorovou
rozlišovací schopnost než analogová mamografie.

Duktografie
Tato diagnostická metoda zobrazuje vývod mléčné žlázy s vhodnou
kontrastní látkou. Využívá se především v případech, kdy má pacientka
spontánní – ne mléčné sekrece z jednoho či více vývodů, krvavou sekreci, …
Vyšetření je kontraindikováno u akutního zánětu mléčné žlázy. Toto vyšetření
je pro pacientku značně nepříjemné, provádí se kanylace secernujícího vývodu
lymfografickou kanylou.

Ultrasonografie
Využívá se nejčastěji u žen do věku 40 let. Může se využít
i dopplerovské sonografie, která zobrazuje cévní zásobení. Jedná se
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o nebolestivé vyšetření, díky kterému se včas rozpozná, posoudí a průběžně
kontroluje onemocnění. Vhodné použití u mladých a těhotných žen, sledování
pacientek po parciální mastektomii, radioterapii, s podávanou hormonoterapií,
pacientky s mamárními implantáty.
Magnetická rezonance
Toto vyšetření slouží ke stanovení diagnózy a určení léčebné strategie
u karcinomu prsu. Magnetická rezonance se užívá za použití kontrastní látky
k vyšetření prsu. Slouží jako velice užitečný doplněk mamografie a
ultrasonografie. Má velký význam při průkazu recidivy karcinomu prsu
po konzervativním chirurgickém výkonu. Tento druh vyšetření nevystavuje
pacientku rentgenovému záření a má mnohem slabší tlak na prs než při
mamografii.

CT mamografie
Při tomto vyšetření se intravenózně aplikuje kontrastní látka. Vyšetření
je vhodné k posouzení rozsahu pokročilých forem karcinomu prsu – průnik
karcinomu do pohrudniční dutiny, infiltrace měkkých tkání v okolí, postižení
axilárních uzlin. Slouží ke sledování pacientek pro podezření na lokální
recidivu karcinomu prsu po radikálním/konzervativním chirurgickém výkonu
při nejistém výsledku mamografického, ultrasonografického a klinického
vyšetření. CT mamografii není vhodné používat pro screening, jelikož je nutná
aplikace kontrastní látky. Využívá se vysoce radiační látka, která je velkou
zátěží pro pacientku. Toto vyšetření patří mezi časově náročné.
PET – CT
Spojuje dvě vyšetřovací metody – nukleární medicínu a rentgen. Toto
vyšetření umožňuje precizní zobrazení tělesných struktur a funkcí. Nepatří
mezi rutinní diagnostiku karcinomu prsu a využívá se především při nejasném
klinickém, mamografickém, ultrasonografickém, cytologickém vyšetření a
vyšetření magnetickou rezonancí u pacientek s podezřením na možnou recidivu
karcinomu prsu. Je to nejmodernější metoda včasného rozpoznání a lokalizace
zhoubných nádorů, je velice přesná, slouží k odhalení nejmenších metastáz
(Abrahámová, 2003; Friedrichs, Oellerichová, Wesselsová, 2017).
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Nádorové markery
Jedná se o vyšetření krve, kde hodnota těchto nádorových markerů
může pomoci při diagnostice primárního nádoru, ale více se uplatňují v detekci
aktivity nádoru, v časném odhalení metastáz a ve sledování onkologické léčby.
Mezi nejdůležitější markery patří, CA 15-3, CEA – karcino-embryonální
antigen. Dalšími jsou CA 19-9, MCA – antigen mucinózních karcinomů
(Abrahámová, 2012; Linkos – online).

2.3.3 Invazivní vyšetřovací metody
Tyto metody jsou většinou určitou zátěží a rizikem pro pacientku. Je to
způsob, při kterém se vyšetřovacím přístrojem či nástrojem proniká dovnitř do
organismu.

Biopsie
Jedná se o odběr tkání punkcí, která slouží k vyšetření zhoubnosti či
nezhoubnosti nádoru. Biopsie se provádí u hmatného či sonograficky
viditelného nádoru a standardně předchází operaci. Pokud se jedná
o nezhoubný nádor, může se od operace opustit. Biopsii lze provést níže
uvedenými technikami.

Punkce tenkou jehlou
Tento

postup

se

využívá

často

jako

první

krok

hodnocení

mamograficky/sonograficky/klinicky objevené suspektní léze. Jedná se o nátěr
aspirátu na sklíčko a provedení kvalitního cytologického vyšetření. Toto
vyšetření pacientky snášejí celkem dobře, u tohoto vyšetření nejsou žádné
kontraindikace.

Core cut biopsie
Někdy nazývaná jako průbojníková biopsie. V dnešní době se jedná o
jednu z nejpoužívanějších diagnostických metod. Vzorek tkáně je vyšetřen
histologicky. Nejčastěji se užívá automatické odběrové bioptické „pistole“.
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U nehmatné léze se odběr provádí pod ultrazvukovou kontrolou či
stereotaktickou/mamografickou kontrolou. Toto vyšetření umožňuje vyšetření
histologické struktury, klasifikaci karcinomu, grading, i imunohistochemické
vyšetření markerů prediktivní onkologické diagnostiky (Abrahámová 2003;
Skálová, 2015).
Stereotaktická biopsie
Užívá se u ložisek, která jsou viditelná pouze na mamografii. Provádí se
na speciálním přístroji s použitím rentgenové kontroly či na mamografickém
přístroji s možností stereotaxe. Tento odběr zaručuje přesnost lokalizace a tím
přesnost odběru. Tento odběr je pro pacientku nepříjemný (Abrahámová 2003;
Friedrichs, Oellerichová, Wesselsová, 2017; Coufal, Fait, 2011).

2.4 LÉČBA KARCINOMU PRSU

2.4.1 Léčebná strategie
Terapie karcinomu prsu je komplexní, je zde několik možností léčby.
Onemocnění se považuje za systémové. O tom, jak bude léčba probíhat,
rozhoduje stádium nemoci – to se určí tzv. předléčebným stagingem pomocí
běžných metod v době diagnostiky.

Bez odhalení vzdálených metastáz se

jedná o tzv. lokalizované onemocnění, které je v klinickém stádiu I-III.
V tomto případě probíhá kurativní léčba, kdy hraje primární roli chirurgie.
Pomocí operace se odstraňují všechna klinicky detekovaná ložiska nemoci.
Tento postup bývá doplněn ostatními metodami, které se většinou aplikují po
operaci – adjuvantně, v některých případech před operací – neoadjuvantně.
Cílem tohoto postupu je především vyléčit. Pokud jsou objeveny vzdálené
metastázy, onemocnění

se označuje jako pokročilé, metastatické či

diseminované, v klinickém stádiu IV. Pokud se nemoc nachází v této podobě,
volí se paliativní léčba s hlavním cílem pozastavit či omezit růst a šíření nádoru
a prodloužit dobu přežití. Metastatické onemocnění se považuje za
nevyléčitelné (Coufal, Fait, 2011).
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2.4.2 Chirurgická léčba karcinomu prsu
Parciální mastektomie
Jedná se o záchovný výkon, kdy se neodstraňuje celý prs, ale pouze
část, kde se vyskytuje nádor. Pokud se přistoupí k parciální mastektomii, musí
mít operatér co nejpřesnější představu o umístění nádoru v rámci topografie
prsu, velikosti a tvaru nádoru, hloubce uložení nádoru a o vztahu k okolním
strukturám, mezi které patří hrudní stěna, kůže, mamila. Aby se mohla provést
parciální mastektomie, musí být splněna tato následující kritéria:

a) V prsu se nachází pouze jeden nádor, případně více nádorů uložených
blízko sebe tak, že při odstranění je kosmetický výsledek přinejmenším
přijatelný. Ložiska musí být přesně lokalizovaná dle klinického vyšetření a
pomocí zobrazovacích metod.
b) Nevyskytuje se žádná překážka pro podání adjuvantní terapie. Mezi
kontraindikace radioterapie patří již v minulosti ozářený prs vyšší dávkou
záření, těhotenství. Další kontraindikace jsou spíše relativní – systémová
onemocnění pojiva, levostranný nádor prsu při závažném srdečním
onemocnění, obavy/nejistota pacientky, omezená pohyblivost končetiny na
stejné straně, kde se vyskytuje nádor.
c) Pacientka musí se záchovným výkonem souhlasit. Některé pacientky volí
totální

mastektomii

kvůli

obavám

z radioterapie

nebo

se

jedná

o profylaktické důvody, kterým může být rizikový okolní parenchym,
karcinom prsu v osobní či rodinné anamnéze, prokázaná genetická mutace.
Totální mastektomie
Při tomto výkonu dochází k odstranění celé prsní žlázy s okolním
tukem a většinou i s přilehlými fasciemi. Tento postup volíme, pokud nádor
nelze odstranit parciálním výkonem, je kontraindikována adjuvantní terapie,
pokud si pacientka nepřeje adjuvantní terapii, pokud si pacientka sama zažádá
o totální mastektomii, pokud se jedná o multicentrický nádor, rozsáhlý DCIS,
relativně malý prs s objemným nádorem nebo lokální recidivu karcinomu prsu,
kde byla dříve provedena parciální mastektomie. Totální mastektomii dělíme
do následujících typů.
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a) Klasická mastektomie, která se provádí u žen, které neplánují rekonstrukci
prsu.
b) Kůži šetřící mastektomie u pacientek, kterým bude provedena mámmární
rekonstrukce buď okamžitě, nebo v druhé době.
c) Subkutánní mastektomie se volí nejčastěji při provádění profylaktického
výkonu.
d) Areolu šetřící mastektomie, kdy se odstraňuje mamila a dvorec. Zbytek
kůže je zachován.
e) Mastektomie netradiční, která se nejčastěji volí u již zjizveného prsu a
operační přístup se musí přizpůsobit, nebo když se jedná o lokálně
pokročilý nádor (Coufal, Fait, 2011).
Biopsie sentinelové uzliny
Biopsie sentinelové uzliny patří mezi diagnostické, ale i léčebné
metody.

Tato

metoda

slouží

k průkazu

lymfatického

sentinelová uzlina bývá zasažena jako první.

metastazování,

Pokud nebyla zasažena

sentilenová uzlina, je pravděpodobnost zasažení dalších uzlin minimální a není
třeba terapeutického zásahu na daných uzlinách. Pokud dojde k postižení
sentinelové uzliny, je riziko postižení dalších regionálních uzlin metastázami
vyšší. Ty mohou být cíleně kurativně ošetřeny axilární disekcí. Celkovou
prognózu zhoubného onemocnění také určuje stav axilárních uzlin. Ovšem zda
zvolit adjuvantní terapii u žen s karcinomem prsu se stále častěji určuje
především podle vlastního primárního nádoru a význam postižení axilárních
uzlin se dostává do role ukazatele progrese nádorového onemocnění (Coufal,
Fait, 2011; Pecha et al., 2011 – online).

2.4.3 Onkoplastická léčba
V této metodě spolupracuje chirurg, který provede resekci a plastický
chirurg, který pracuje na korekci defektů a co nejlepších kosmetických
výsledcích. Tento přístup se označuje jako onkoplastická chirurgie. Podílí se
v léčbě karcinomů prsu u parciální mastektomie, okamžité mammární
rekonstrukce a využívá se po rozsáhlých mastektomiích ke krytí defektů.
Rekonstrukce prsu se plně hradí ze zdravotního pojištění. O rekonstrukci prsu
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je více napsané v podkapitole 2.4.8 Rekonstrukce prsu (Coufal, Fait, 2011;
sanus – online).

2.4.4 Radioterapie
Je jedna ze základních součástí léčby karcinomu prsu. Jedná se o léčbu
lokální, s využitím vysoké energie radioaktivního záření. Radioterapie zlepšuje
celkové přežití a snižuje riziko recidivy. Radioterapie se nejčastěji vynechává
pouze u žen starších 65 let ve stadiu I nebo časném stadiu II, s nádorem
do 3 cm, bez postižení uzlin a pozitivními hormonálními receptory, léčené
hormonální terapií.
Radioterapie adjuvantní
Adjuvantní radioterapie si klade za cíl vymícení nádorových reziduí
po chirurgické léčbě u prs-záchovném výkonu, tak i u mastektomie. Adjuvantní
terapie je nedílnou součástí operace, která se provádí i na oblast svodné
lymfatické oblasti (axila, nadklíček).

Brachyterapie prsu
Jedná se zevní ozáření prsu, kde se ozařuje oblast lůžka po tumoru
či intersticiální brachyterapii – do tkáně. Tato metoda šetří blízce uložené
orgány, mezi které patří srdce a plíce. Má velmi dobrý kosmetický efekt.
Do prsu se zavádí několik dutých jehel, které slouží jako zářiče. Zavádění se
provádí pomocí rentgenové kontroly a uspořádání zářičů kontroluje lékař a
fyzik. Výhodou této metody je téměř žádná bolestivost prsu, vpichy po zhruba
1 roce nejsou téměř vidět (Tomanová, 2006).
Radioterapie paliativní
Využívá se v případě inoperabilních nádorů na oblast prsu a svodné
lymfatické oblasti, pokud dojde k lokoregionální recidivě, u metastatického
onemocnění nebo také u premenopauzálních žen v rámci ablační hormonální
terapie (Kolářová, 2016; Adam, 2010).
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2.4.5 Chemoterapie
Dříve při léčbě karcinomu prsu byla používaná chirurgická léčba a
radioterapie. Přestože došlo k radikální resekci a agresivní lokální terapii, došlo
u většiny pacientek k recidivě onemocnění a úmrtí. V roce 1960 klinické studie
dokázaly, že rakovina prsu je systémové onemocnění a už v časných stádiích
nemoci mohou vznikat mikrometastázy. Chemoterapie je léčba cytostatiky –
chemickými látkami s prokázaným protinádorovým účinkem. V roce 1986
aplikace adjuvantní terapie ukázala delší dobu přežití u žen s karcinomem prsu.
Chemoterapie dělíme na adjuvantní (která se podává po radikální chirurgické
léčbě nebo po radioterapii), na neoadjuvantní (používá se ke změně
inoperabilního tumoru na operabilní) a další stále častěji užívanou je
metronomická chemoterapie karcinomu prsu (Petera, Filip, 2001; Abrahámová,
2009; Neumanová, 2015; Svoboda, 2016).
Chemoterapie adjuvantní
Zda při léčbě použít adjuvantní terapii je u každé pacientky
individuální. Při rozhodování se musí brát v úvahu riziko možné recidivy nebo
smrti bez další terapie, benefit spojený s individuální léčbou a riziko spojené
s použitím chemoterapie – přidružené nemoci pacientky (Petera, Filip, 2001).

Chemoterapie neoadjuvantní
Její největší výhodou je časné zahájení systémové léčby a možnost
rychlého zhodnocení léčebné odpovědi. Neoadjuvantní chemoterapie je
účinnější u hormonálně independentních nádorů, které mají nízkou
nebo žádnou expresi hormonálních receptorů, mají, vyšší grade. Další výhodou
je zmenšení nádoru, které často vede k operabilitě primárně inoperatibilních
nádorů nebo k prs-záchovným výkonům u nádorů, které by jinak byly
indikovány k mastektomii. Neoadjuvantní chemoterapie, stejně jako adjuvantní
chemoterapie, je poměrně dobře tolerována a nezvyšuje výskyt pooperačních
komplikací. Nevýhodou této terapie je mírné zvýšení rizika lokální recidivy u
prs záchovných výkonů (Neumanová, 2015).
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Metronomická chemoterapie
Při této léčbě se dlouhodobě podávají nižší dávky léčiv (převážně
cytostatik) v kratších intervalech nebo kontinuálně. Tento způsob je
akceptovatelný, má zvladatelnou toxicitu, ale nedochází ke snížení léčebné
účinnosti, pacientky tuto léčbu lépe tolerují, spolupracují. Léčba se většinou
podává per os a pacientky ji mohou užívat v domácím prostředí. Tyto léky
pravděpodobně méně negativně ovlivňují imunitu, což je v léčbě karcinomu
prsu velmi přínosné a může to být dalším příspěvkem k dosažení žádaného
efektu (Svoboda, 2016).

2.4.6 Hormonální léčba
Růstovým faktorem jsou estrogeny. Tím, že se odstraní, dojde
k ovlivnění nádoru. Hormonální terapie dosahuje remise u 30 % pacientek a
zastavení progrese u 40 %. Adjuvantní hormonální terapie je indikována
u

premenopauzálních

i

postmenopauzálních

pacientek

s pozitivními

steroidními receptory. Hormonální terapie metastatické nemoci má význam
podání u pacientek, které již dříve tuto léčbu podstoupily nebo v případě
pomalu progredujícího onemocnění. Existují 4 možnosti eliminace účinku
estrogenů – jedná se o tyto níže uvedené mechanismy.
1) Ablativní terapie – dochází k odstranění či vyřazení z funkce žlázy
produkující příslušný hormon. Jedná se o ovarektomii (chirurgická
kastrace) – nejčastější způsob. Radiační kastrace se volí v případě, že není
možná ovarektomie, farmakologická kastrace, kdy dochází k poklesu
gonadotropinů.
2) Kompetitivní terapie – spočívá v podávání antiestrogenů (základním lékem
je Tamoxifen), které obsadí estrogenové a progesteronové receptory a tím
znemožní vazbu estrogenu na ně.
3) Inhibiční terapie – dochází k blokádě biosyntézy estrogenů, které jsou
produkovány v postmenopauzálním období.
4) Aditivní terapie – podávají se farmakologické dávky gestagenů, které
způsobí pokles produkce gonadotropinů (FSH, LH) a dále ACTH.
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2.4.7 Biologická léčba
Podávají se látky biologické povahy, které ovlivňují řetězce dějů
určitých receptorů nezbytných pro přežívání, množení a růst buněk. Biologická
léčba se podává nositelkám receptoru HER2. Proti tomuto receptoru HER2
existuje protilátka zvaná trastuzumab, lék Herceptin. Tato léčba by měla být
nabídnuta všem pacientkám s nadměrnou expresí HER2 i v případech, že se
jedná o pacientku s metastatickým karcinomem prsu (Abrahámová 2009;
Adam, 2010).

2.4.8 Rekonstrukce prsu
Vzhledem k četnosti onemocnění a stále se snižující věkové hranici,
kdy dochází k onemocnění, vzrůstá zájem o rekonstrukci prsní žlázy. Dobře
provedená rekonstrukce prsní žlázy je velkou psychologickou podporou
pro pacientku. Pacientka může podstoupit rekonstrukci prsu v případě,
že nemoc nepřetrvává a je vyloučená recidiva onemocnění, včetně výskytu
patologických ložisek na druhém prsu. Dále je důležitý věk pacientky,
přidružené onemocnění, anatomické poměry, předoperační léčba, stav
měkkých tkání po radioterapii, jizvy po ablaci, jizvy po laparotomiích, velikost
a tvar druhého prsu. V České republice je doporučován tento výkon nejdříve
rok po ablaci, podle stupně onemocnění. Nejlepší je provést rekonstrukci prsu
po 2 letech, kdy je riziko recidivy menší. Nejvíce používané jsou prsní
silikonové implantáty nebo silikonové expandér-implantáty – zde je možné
doplnit objem pomocí ventilu. Dále se využívají autogenní tkáně za použití
různé techniky. Nejčastějšími používanými laloky jsou laloky z oblasti
m. latissimus dorsi a přenos kožního laloku na m. rectus abdominis. Využívá se
i rekonstrukce prsu pomocí transverzálního břišního myokutánního laloku
(TRAM-flap – transverse abdominal island flap), kdy lalok poskytuje dostatek
měkkých tkání k rekonstrukci prsní žlázy. Ovšem tento typ není vhodný po
každé mastektomii. Kontraindikací je chirurgické nebo radiační poškození
stopky, velká obezita, porucha mikrocirkulace při diabetu. Tento způsob není
vhodný ani pro psychicky labilní osoby a pro silné kuřačky, zákrok je rozsáhlý
a komplikovaný s dlouhou rekonvalescencí. Po dosažení symetrie a ustálení
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tvaru rekonstruovaného prsu přichází na řadu rekonstrukce areolomamilárního
komplexu – rekonstrukce bradavky a areoly. Nejčastěji se používá polovina
zdravé bradavky nebo menší horní část, případně je možnost použít i okolní
tkáň. K dosažení stejného zabarvení areoly se může využít tetování za použití
pigmentu. Tento výkon se provádí až po kompletním zhojení vytvořeného
areolomamilárního komplexu (Pintér, 2007).

2.5 PROGNÓZA KARCINOMU PRSU
Prognóza karcinomu prsu závisí, v jakém klinickém stádiu se začalo
s léčbou. I u objemných nádorů prsu, pokud nejsou postiženy axilární uzliny, je
prognóza velmi dobrá. Zvláště v raných stádiích bývá léčba velmi úspěšná
(relativní pětileté přežití léčených pacientek u nádorů I. klinického stádia dosahuje
téměř 100 %). U II. klinického stádia dosahuje přežití více jak 90 %. Pětileté
přežití však stále neznamená vyléčení. V některých případech se pozdní metastázy
objevují po 10-20 letech od předchozí léčby. U pacientek s negativními receptory
se relaps nejčastěji objevuje během prvních tří let po skončení adjuvantní léčby.
Jedná se o nejčastější onkologické onemocnění, které je příčinou úmrtí u žen.
V roce 2015 zemřelo na zhoubný karcinom prsu 1 609 žen, o 28 žen více než
v roce 2014 (Adam, 2010; uzis.cz – online).

2.6 RIZIKOVÉ FAKTORY
U karcinomu prsu není zcela jasná etiopatogeneze. Jsou ovšem známé
určité rizikové faktory, které se dávají do souvislosti se vznikem karcinomu prsu.
Důležité je tyto faktory vyhledávat a sledovat, aby se případný výskyt karcinomu
prsu podchytil v brzkém stádiu. Včasná diagnostika onemocnění je základním
předpokladem úspěšné léčby.
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1) Faktory osobní anamnézy
Věk – patří mezi hlavní rizikové faktory. Tento faktor však patří mezi
neovlivnitelné. Zhruba po 50. roce věku se onemocnění začíná vyskytovat častěji a
s narůstajícím věkem jeho četnost stoupá.
Rasa – u různých etnických skupin je riziko vzniku karcinomu prsu jinak
vysoké. U bělošské populace je prokázané větší riziko vzniku karcinomu prsu než
u černošské populace a Asiatek. Mortalita na karcinom prsu je však vyšší u
černošské populace.
Geografická oblast – existují i geografické rozdíly v incidenci karcinomu
prsu. Studie ukázaly, že přesídlení populací z oblastí s nízkou incidencí do oblastí
s vysokou incidencí karcinomu prsu, vykázaly zvýšení incidence a vyrovnání
s výskytem v hostitelské oblasti. Mají na to vliv převážně jiné dietetické návyky,
zvýšený příjem tuků, obezita postmenopauzálních žen.
Benigní onemocnění prsu – ženy, které mají různé malé buněčné
odchylky – epitelová hyperplazie s buněčnými atypiemi (jde o nezhoubný nádor),
mají čtyřikrát až pětkrát vyšší riziko vzniku karcinomu prsu než ženy, které tyto
změny nemají. Pokud žena trpí těmito změnami a má pozitivní rodinnou anamnézu
v první linii, má zvýšené riziko karcinomu prsu devítinásobné. Pokud se v prsu
vyskytují cystické změny, nepředstavují pro ženu zvýšené riziko, ale prs se stává
palpačně méně přehledným a případné změny by nemusely být odhalené. Důležité
je tyto ženy informovat o samovyšetření prsu a pravidelných kontrolách. I ženy
s benigními nádory musí být sledované. Duktální karcinom in situ a lobulární
karcinom in situ jsou neinvazivní nádory, ale časem mohou přejít v invazivní
karcinom. Je důležité pomocí skreeningu zjišťovat výskyt těchto neinvazivních
karcinomů, aby byly odstraněny včas a nepřešly v invazivní karcinom
(Abrahámová, 2009; Vorlíček et al., 2012).
2) Hormonální a gynekologické faktory
Menarché – první menstruace před 11.-12. rokem života patří mezi
významné rizikové faktory vzniku karcinomu prsu.
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Menopauza – pozdní menopauza (přechod) po 54. roce života zvyšuje
riziko vývoje nemoci. Pozdní menopauza a současné spolupůsobení jiných faktorů,
mezi které patří obezita a hormonální terapie, zvyšují riziko vzniku karcinomu
prsu.
Věk při prvním porodu – značně zvýšené riziko se prokazuje u žen
bezdětných a u žen s prvním těhotenstvím po 30. roce života.
Počet porodů – u žen s vyšším počtem dětí je snížené riziko vzniku
karcinomu prsu z důvodu kratšího působení estrogenů na organismus ženy.
Kojení – přímo kojení a délka doby kojení ovlivňují hladinu estrogenů.
Kojení bylo potvrzeno jako ochranný faktor před vznikem karcinomu prsu.
Gynekologická operace – odstranění vaječníků (ovarektomie) významně
snižuje riziko vzniku karcinomu prsu z důvodu snížení hormonů působících na
prsní tkáň.
Hormonální léčba – prováděné studie nepřinášejí jednoznačné závěry, ale
lze říci, že při užívání náhradní hormonální léčby v klimakteriu nebo při užívání
hormonální antikoncepce je zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Podstatný je
ovšem věk při jejich užívání a doba užívání. U žen užívajících hormonální
antikoncepci bylo zvýšené riziko do 10 let od ukončení užívání hormonální
antikoncepce. U žen užívajících náhradní hormonální léčbu v klimakteriu je
zvýšené riziko vzniku po 15 letech od ukončení podávání hormonální léčby.
Obecně lze říci, že dlouhodobý vliv užívání estrogenů může mít zvýšené riziko
(Abrahámová, 2009).
3) Genetické faktory
Výskyt zhoubných nádorů v rodině – četnost dědičné formy z veškerých
diagnostických nádorů prsu je zhruba 5-10 %. Geny BRCA1 a BRCA2 (breast
cancertype 1,2) jsou příčinou vzniku onemocnění, které se nazývá syndrom
hereditárního nádoru prsu či vaječníků. Onemocnění se dědí autozomálně
dominantním způsobem a může postihnout obě pohlaví. Nádory, které vznikají
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z dědičné predispozice, se častěji vyskytují v nižším věku a je zde i poměrně
vysoké riziko vzniku duplexního nádoru prsu. Laboratorní vyšetření genů BRCA1
a BRCA2 se provádí z periferní krve, z izolované DNA. Výsledek genetického
testování je vždy předán klinickému genetikovi, který vyšetření indikoval.
Testování se provádí, pokud jsou alespoň tři přímí příbuzní, kterým byl
diagnostikován karcinom prsu či ovarií v jedné linii bez věkového omezení, pokud
byl karcinom diagnostikován u dvou příbuzných prvního stupně, kdy alespoň
jedna byla diagnostikována ve věku pod 50 let. Laboratorní vyšetření se provádí u
osob starších 18 let. Pokud je vyšetřovaná pacientka nosičem patogenní mutace,
lékař – genetik, musí pacientce vysvětlit veškerá rizika onemocnění a nabídnout
preventivní péči, do které patří oboustranná profylaktická mastektomie
s rekonstrukcí prsu – tímto postupem se snižuje riziko vzniku karcinomu prsu až o
90-95 %. Dále se doporučí adnexektomie, která snižuje riziko vzniku o 50 %.
Nejvhodnější věk pro tyto operace je 35-40 let. K preventivnímu vyšetření je
důležité doplnit samovyšetření prsu – jak u žen, tak u mužů (Pavlů, 2013).
Osobní dispozice – pokud žena měla zhoubný nádor v jednom prsu, je zde
vyšší riziko výskytu zhoubného nádoru v prsu druhém.
4) Faktory životního stylu
Alkohol – množství a četnost konzumace alkoholu zvyšuje riziko vzniku
karcinomu prsu a poškození organismu. Alkohol ovlivňuje hladinu estrogenů
v ženském organismu. U žen, které vypijí dvě a více skleniček alkoholu denně, je
riziko oproti abstinentkám zhruba 1,5 krát vyšší. Česká onkologická společnost
doporučuje omezit příjem alkoholických nápojů.
Stravovací návyky – veškeré jídlo a pití by mělo tělu dodávat dostatek
energie a živin, které tělo potřebuje pro svoji činnost a zlepšuje celkový zdravotní
stav a kvalitu života. Výživa, která je bohatá na vlákninu, ovoce a zeleninu, snižuje
riziko vzniku karcinomu prsu.
Obezita – množství a rozložení tělesného tuku v těle a věk v době nadváhy
či obezity ovlivňují metabolismus estrogenů a zvyšují riziko vzniku karcinomu
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prsu. Vysoký podíl buněčného tuku způsobuje vyšší produkci estrogenu. Studie
prokázaly, že u obézních žen po menopauze je zvýšené riziko vývoje onemocnění.
Fyzická aktivita – vrcholový či rekreační sport, denní režim či typ
zaměstnání představují významný komplexní faktor, který vede ke snížení rizika
vzniku karcinomu prsu. Pravidelný pohyb, alespoň 30 minut denně, snižuje krevní
hladinu estrogenu, zlepšuje zdravotní stav a mentální zdraví, snižuje riziko prvního
nebo opětovného onemocnění karcinomem prsu. (Abrahámová, 2009; Friedrichs,
Oellerichová, Wesselsová, 2017).
5) Ostatní faktory s nejistým vlivem na vznik karcinomu prsu
Bydliště – zaměřuje se spíše na rozdíl života na venkově a ve městě –
fyzická aktivita, působení karcinogenů, …
U dalších faktorů jako je umělé přerušení těhotenství, životní prostředí,
antiperspiranty nebo typ podprsenky nebylo prokázáno žádné přímé působení
na vznik karcinomu prsu (Abrahámová, 2009).
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3 PREVENCE
V současné době se nejčastěji diagnostikují nádory malé velikosti, což lze
vysvětlit zavedením adresovaného zvaní v roce 2014. Přesto se najde mnoho žen,
které při vyhmatání bulky váhají s návštěvou lékaře řadu týdnů, v některých případech
i měsíců. Situace se za poslední roky stále zlepšuje, především již výše zmiňovaným
adresovaným zvaním, možností včas navštívit mamografické vyšetření a zavedení
garantovaného screeningu (Vorlíček, Abrahámová, 2012; mamo.cz – online).
Vzhledem k tomu, že primární prevence karcinomu prsu není úplně možná, je
potřeba důkladně se zaměřit na prevenci sekundární, která vede k časnému záchytu a
detekci karcinomu prsu a je důležité vytipování rizikových skupin žen (Vorlíček,
Abrahámová, 2012).
V České republice by se měly preventivní prohlídky v gynekologii provádět
zhruba od 15 let a dále minimálně jedenkrát ročně, dle platné legislativy. Kromě
standardního vyšetření by měl gynekolog provést vyšetření prsů – aspexe, palpační
vyšetření prsů a regionálních uzlin, ukázat ženě, jak má správně provádět
samovyšetření prsu a poučit o významu preventivní protirakovinné prohlídky. Kromě
gynekologa se o screeningová vyšetření stará praktický lékař, který by měl také
v rámci preventivní prohlídky provést vyšetření prsů, měl by ženy informovat
o rizikových faktorech a upozornit na samovyšetření prsu (Dolanský, 2008;
viz. příloha č. 9 a 10).

3.1ROZDĚLENÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ
Prevence má nezastupitelnou roli v péči o zdraví. Jedná se o předcházení
nemoci a posilování zdraví. Prevenci dělíme na primární, sekundární a terciární.
1) Primární prevence – ovlivňuje příčiny nemocí – snižuje vliv rizikových
faktorů a snaží se zvýšit působení ochranných faktorů, mezi které můžeme
zařadit zvyšování odolnosti organismu. Primární prevence se snaží zabránit
vzniku onemocnění. Záleží především na aktivitách samotného jedince, na jeho
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životním stylu, jeho chování, volbách a rozhodnutích. Důležitá je
informovanost, odstranění již vzniklých rizikových faktorů, …
U karcinomu prsu ženu informujeme o důležitosti provádění
samovyšetření prsu, o správné životosprávě, dostatku fyzické aktivity. U žen
s vysokým rizikem je možné provést profylaktickou bilaterální totální
mastektomii.
2) Sekundární prevence – má za cíl odhalit karcinom v co nejčasnějším stádiu a
zahájit včasné a adekvátní léčení. Vyhledávání se uskutečňuje pomocí
preventivních prohlídek, screeningových testů, dispenzarizací. Sekundární
prevenci provádějí odborní pracovníci, zdravotníci, ale je nezbytná
společenská podpora a zdravotní uvědomění populace. Také velmi záleží
na přiměřené míře sebesledování u každého jedince, na znalosti časných
varovných příznaků nemoci.
U karcinomu prsu se jedná především o pravidelné preventivní
prohlídky u praktického lékaře, gynekologa a pravidelné docházky
na mamografický screening.
3) Terciární prevence – cílem je omezení progrese onemocnění. Spadá sem
léčba, doléčení,

rehabilitace se snahou navrátit

pacienta do stavu

před vzplanutím nemoci. Snaha o udržení kvality života.
Pacientky po léčbě karcinomu prsu se sledují, aby se případný relaps
onemocnění zachytil co nejdříve (Dolanský, 2008; Coufal, Fait, 2011;
med.muni.cz - online; wikiskripta.cz - online).

3.2 ROLE SESTRY V PREVENCI
Sestra má podávat informace tak, aby byly efektivní a ženy jim
porozuměly. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí onkologických onemocnění je
především informování veřejnosti o rizicích jejich vzniku a možnostech změn
životního stylu. Sestra by měla informovat ženy po 20. roce života o významu
pravidelného samovyšetření

prsu,
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měla by ženám

poskytnout

dostatek

propagačních materiálů, brožurek, plakátů, připravovat nejrůznější edukace
o rizicích nádorového onemocnění prsu. U svých pacientek by měla zjišťovat, zda
alespoň jednou ročně absolvují preventivní gynekologickou prohlídku. Upozornit,
že preventivní gynekologické prohlídky jsou velmi důležité a mají smysl.
Informuje o možnosti vyšetření pomocí mamografu. Zvýšenou pozornost věnuje
ženám, které se nachází v rizikové skupině. Informovat ženy, které se nacházejí
v rizikové skupině o možnosti genetického vyšetření a pro více informací odkázat
na lékaře. Sestra by měla věnovat pozornost výskytu nádorových onemocnění
v rodinách a tyto ženy dostatečně informovat. Také by měla ženy informovat
o zdravém životním stylu, do kterého patří vyvážená strava, dostatek pohybu a
mnoho dalšího. Upozorní na nepříznivé vlivy kouření a požívání alkoholu.
V primární prevenci edukuje sestra především o tom, jak zlepšit zdravotní
stav, aby se předešlo vzniku nemoci, vytváří edukační materiály ohledně
samovyšetření prsu, odkazuje ženy na instruktážní videa, jak správně provádět
samovyšetření prsu,…
V sekundární prevenci je důležité, aby se pomocí preventivního vyšetření
onemocnění odhalilo v časném stádiu, aby ženy při vyhmatání bulky co nejdříve
navštívily lékaře a podstoupily případná vyšetření, informuje o preventivních
programech – preventivní gynekologické prohlídky, preventivní prohlídky
u praktického lékaře, mamologický screening, … (zdravi.euro.cz – online).

3.3 MAMOGRAFICKÝ SCREENING
Hlavním cílem mamografického screeningu je aktivní vyhledávání a
odhalení karcinomu prsu v době, kdy je karcinom velmi malý a ještě před tím, než
má šanci rozšířit se cévním řečištěm. Mamografický screeening velmi snižuje
mortalitu způsobenou karcinomem prsu. Úmrtnost žen se díky kvalitní léčbě a
časnému záchytu karcinomu prsu snižuje o více než 40 %. Největší skupinou
podstupující mamografický screening jsou ženy ve věku nad 50 let.
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Screeningový test by měl být jednoduchý, levný, jednoduše proveditelný,
snadno interpretovatelný. Nejedná se o levné vyšetření, neboť je potřeba speciální
přístroj (mamograf), speciální filmy, speciálně proškolený tým rentgenologů.
Mamografie odhalí až 95 % všech karcinomů v populaci bezpříznakových žen
prošlých screeningem. Jedná se o nejefektivnější způsob pro včasnou detekci
karcinomu prsu u bezpříznakových žen a jedinou účinnou screeningovou metodu
(Vorlíček, Abrahámová, 2012).
Příprava screeningu v České republice probíhala řadu let. Vývoj probíhal
na půdě mamární diagnostiky Radiologické společnosti České lékařské společnosti
J. E. Purkyně. Pro účely screeningu byla zřízena Komise pro mamografický
screening Ministerstva zdravotnictví.
Bezplatné mamografické vyšetření začalo platit v České republice
na podzim roku 2002 pro všechny ženy od 45 let, a to ve dvouletých intervalech.
V lednu roku 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní žen
do programu screeningu karcinomu prsu. Od roku 2014 bylo celkem provedeno
6 917 465 screeningových mamografií. V roce 2016 bylo vyšetřených žen
695 056, počet zachycených karcinomů 3 964, nejčastěji dle klasifikace ve stádiu
T1. Program pokrývá polovinu cílové populace žen starších 45 let a pokrytí žen
ve věku 45-69 let činí 62,9 %. U 36 734 žen byl odhalen zhoubný nádor, přesto
drtivá většina z nich byla diagnostikována v časných stádiích s velmi úspěšnou
léčbou (mamo.cz – online). Organizovaný screening se musí řídit metodickým
opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem Doporučený
standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České
republice. Toto doporučení vyšlo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České
republiky (Věstník MZ ČR 04/2010). Je zde podrobně popsáno, za jakých
podmínek má česká občanka (pojištěnkyně) právo žádat screeningové vyšetření.
Kromě věku je to doporučení praktického lékaře či gynekologa. Mamografické
vyšetření se nejčastěji provádí ve screeningovém centru, které má stanovené určité
podmínky týkající se přístrojového vybavení, kvalifikovaného personálu, vedení
dokumentace a systému kontrol směřujícímu ke stálému udržení kvalit celého
screeningového procesu.
Podstatou screeningu je zachycení onemocnění v počátečním stádiu.
V České republice je doporučený věk pro zahájení pravidelného mamografického
vyšetření 45 let. Tímto vyšetřením se rozdělí ženy na dvě skupiny – ženy,
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které s největší pravděpodobností rakovinou prsu netrpí, vyšetření bylo negativní a
ženy, které by karcinomem prsu trpět mohly. Skupina žen, které by rakovinou trpět
mohly, je početně menší. Žena v této skupině se musí podrobit dalším vyšetřením,
aby diagnóza zhoubného nádoru byla buď definitivně potvrzena, nebo vyloučena.
Nejedná se o jednorázové vyšetření, ale o vyšetření, které by se mělo
opakovat každé dva roky. Během této doby by stejně měla být žena ostražitá a
provádět samovyšetření prsu, a v případě podezření je nutné ihned vyhledat lékaře,
to znamená i dříve než za dva roky.
Podrobné informace o screeningu v České republice lze najít na webových
stránkách – www.mamo.cz. V České republice je více než 70 center
mamografického screeningu.
Mamografický screening v České republice je velmi efektivní a zvýšil se
podíl

nižších

stadií

karcinomu

v době

diagnózy

(Abrahámová,

2009;

mamo.cz – online).

3.4 CHIRURGICKÁ PREVENCE KARCINOMU PRSU
Chirurgické metody se nemusejí vždy uplatňovat jen v diagnostice a léčbě,
ale také v prevenci. Mezi preventivní chirurgický zákrok patří již výše zmiňovaná
profylaktická bilaterální totální mastektomie, která je nejúčinnějším nástrojem
primární prevence karcinomu prsu, především u nosiček mutace v genech BRCA.
Provedením toho výkonu se snižuje riziko vzniku karcinomu prsu o 90-95 %.
Profylaktická mastektomie není jednoznačně indikována ani nemá kontraindikace,
vždy je konečné rozhodnutí na pacientce. Žena má možnost po výkonu podstoupit
rekonstrukci prsů. Dále je doporučovaná adnexektomie, která snižuje u nosiček
BRCA mutace riziko vzniku ovariálního karcinomu na 1-5 % a riziko vzniku
nádoru prsu snižuje o 50 %. Nejvhodnější věk pro tyto operace je 35-40 let
(Coufal, Fait, 2011; Pavlů, 2013).
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3.5 SELFMONITORING PRSU
Nejjednodušší technikou včasného záchytu rakoviny prsu je samovyšetření
prsu. Vyšetření by měla žena provádět každý měsíc, nejlépe druhý nebo třetí den
po skončení menstruace, neboť jsou prsy bez veškerého napětí. Pokud žena
nemenstruuje, je vhodný jakýkoliv den. Pro lepší zapamatování například první
den v měsíci. Ženy, které se samovyšetřením začínají, by si měly po dobu jednoho
měsíce vyšetřovat prsy každý den, aby dobře poznaly vlastní geografii prsů.
Největší překážkou samovyšetření je, že ženy neznají správnou techniku
nebo je jim samovyšetření nepříjemné nebo není příliš přínosné pro zrnitost prsů.
Samovyšetření prsu nenahrazuje screeningové vyšetření, neovlivňuje ani délku
přežití či úmrtnost na karcinom prsu, ale lze říci, že ženy, které pravidelně
provádějí samovyšetření prsu, přicházejí s menšími nádory. Samovyšetření však
nemůže nahradit mamografické vyšetření. Existuje řada instruktážních videí, jak
správně provádět samovyšetření prsu. Zdravotnický personál musí znát správný
postup samovyšetření prsu, aby mohl edukovat ženy, jak správně samovyšetření
provádět. V gynekologických ordinacích a u praktických lékařů by měly být
k dispozici instruktážní letáčky, aby se žena naučila správnou techniku
samovyšetření a měla tento materiál k dispozici i doma. Existují i výukové
fantomy prsních žláz s nasimulovanými rezistencemi, které jsou užitečné při
nácviku samovyšetření (Abrahámová, 2000, 2009).

3.6 ORGANIZACE, SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE
PREVENCÍ KARCINOMU PRSU
V České republice, ale i po celém světě, je řada organizací a společností,
které se zabývají rakovinou prsu. Ať už se jedná o prevenci či podporu nemocných
žen. Pro zajímavost jsem jich zde několik uvedla.
1) AVON – zdravá prsa: tato společnost každoročně organizuje Avon Pochod,
kterého se účastní miliony lidí ve více než 58 zemích světa na důkaz podpory
ženám s rakovinou prsu. V České republice se Avon Pochod koná v Praze. Na
podporu žen, které trpí rakovinou prsu, lze zakoupit několik předmětů s
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růžovou stužkou – trička, která jsou vstupenkou na Avon Pochod, náramky,
šátek Naděje, deník Bojovnice a mnoho dalších,… (zdravaprsa.cz – online).
2) MAMMA HELP – organizuje spousty projektů na podporu léčby rakoviny
prsu nejen u žen, ale i u mužů – například: Říjen v růžové, Udělej uzel!,
přednášky pro veřejnost, rekondiční pobyty a mnoho dalších projektů
(mammahelp.cz – online).
3) LINDEX – společnost, která prodává oblečení a která se také zapojila tím,
že ve svých prodejnách nabízí oblečení, z kterého jde určitá část peněz
na podporu výzkumu rakoviny prsu (Lindex.com – online).
4) 1FACEWATCH – společnost, která prodejem hodinek podporuje 8 různých
okruhů, mezi které patří i rakovina prsu. Hodinky mají různé barvy a každá
barva podporuje jinou charitativní organizaci. Organizace, která podporuje boj
proti rakovině prsu je NBCF (national breast cancer foundation), tato
organizace pomáhá na celém světě každý rok více a více ženám tím, že je
vzdělává o rakovině prsu a poskytuje bezplatné mamografické vyšetření ženám
v nouzi (1facewatch.sk – online).
5) MAMO – na těchto internetových stránkách je spousta užitečných informací
ohledně

rakoviny

prsu,

prevence,

mamografického

screeningu,

atd.

(Mamo.cz – online).
6) KLUB EVA – zabývá se sdružováním onkologicky nemocných žen po operaci
karcinomu prsu, organizují různé akce pro veřejnost, mezi které patří
problematika zhoubných i nezhoubných nádorů prsu, správná technika
provádění samovyšetření prsu a v případě podezření na nalezení hmatné
rezistence, kam se obrátit. Na tomto projektu se podílí Šumperská nemocnice
(Davidová, 2013).
7) Každoroční charitativní běhy, které se konají po celé České republice.
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4 VÝZKUM
4.1 CÍLE VÝZKUMU
V dané práci jsme si stanovily níže uvedené čtyři cíle výzkumu.


Zjistit, jaká je znalost žen o screeningu karcinomu prsu.



Zmapovat znalost žen o rizikových faktorech vzniku karcinomu prsu.



Informovat se o tom, jak ženy dodržují metody prevence.



Sledovat znalost žen ohledně samovyšetření prsu.

4.2 METODA VÝZKUMU
Při výzkumu ve své bakalářské práci jsem použila metodu dotazníku
(viz. příloha č. 12). Prováděla jsem kvantitativní výzkum. Jednalo se o anonymní,
individuální a časově neomezený dotazník. Dotazníkové šetření probíhalo
od 1.1.2018 do 28.2.2018. V dotazníku jsem použila uzavřený typ otázek
s možností výběru vhodné odpovědi z několika možných variant. U některých
otázek bylo možné označit více odpovědí. V dotazníku se nacházelo několik
otázek, u kterých se respondentky mohly volně vyjádřit. Dotazník jsem
vypracovala samostatně s použitím citované literatury a některé otázky jsem
převzala či upravila z bakalářské práce obhájené v roce 2010 na stejné téma od M.
Vytlačilové z důvodu porovnání osmiletého vývoje. Před rozdáním vyhotoveného
dotazníku jsem provedla pilotní studii pro ověření srozumitelnosti daných otázek.
Pilotní studie se zúčastnily ženy v mém okolí, kdy jsem oslovila 10 respondentek.
S vyplněním dotazníku nebyl žádný problém, tudíž jsem dotazník dále
neupravovala.
Dotazník je složený z 22 otázek. První a druhá otázka je zaměřená
na anamnestické údaje o ženě. Otázky č. 3-6 jsou zaměřené na preventivní
prohlídky, otázky č. 7-12 se zaobírají samovyšetřením prsu, otázky č. 13-17 jsou
zaměřené na mamografický screening, otázka č.18 se zabývá rizikovými faktory a
otázka č.19 typickými příznaky rakoviny prsu. V otázce č.20 jsem se dotazovala,
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zda respondentky znají nějaké organizace, které se zabývají rakovinou prsu a
popřípadě, o které organizace se jedná. V otázce č.21 jsem se dozvěděla, zda se
respondentky samy zajímají o problematiku rakoviny prsu a jakým způsobem se
dostávají k informacím (pro příklad – přednášky, internet). Otázka č. 22 byla
sestavena k případnému dalšímu sdělení, u této otázky se mohly respondentky
volně vyjádřit k jakékoliv oblasti.

4.3 ZKOUMANÝ VZOREK
Zkoumaný soubor tvoří ženy ve věku 20-70 let, které žijí v mém okolí a
byly ochotné zodpovědět na otázky položené v mém dotazníku. Ženy jsem si pro
výzkum rozdělila do dvou skupin podle věku. První skupinu tvořily ženy ve věku
20-44 let, které nemají hrazený mamografický screening pojišťovnou, druhou
skupinu tvořily ženy ve věku 45-70 let, které mamografický screening hrazený
mají. Dotazníky jsem roznášela osobně nebo za pomoci svých rodičů a přátel
v obálkách pro zachování anonymity. Celkem bylo rozdáno 90 dotazníků, správně
vyplněných dotazníků se mi vrátilo všech 90, tedy 100 %. Získané údaje jsem
zpracovala formou tabulek a grafů s použitím programu Microsoft Office Word a
Microsoft Office Excel 2007.
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4.4 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
4.4.1 Anamnestické údaje
Pro náš výzkum jsem oslovila 90 žen, které se vyskytují v mém okolí.
Nejedná se tedy o náhodný soubor žen a nelze mluvit o reprezentativním
souboru. 90 dotázaných žen, jsme rozdělily do dvou stejně početných skupin,
v každé skupině bylo 45 žen. První skupina byla složena z žen ve věku
20-44 let, jedná se o ženy, které nemají zdravotní pojišťovnou hrazený
mamologický screening. Druhá skupina byla složena z žen ve věku 45-70 let,
které již mamologický screening mají hrazený (viz. graf 1, tabulka 7).
Graf 1 – Věk respondentek

20 - 44 let
50 %

50 %
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45 - 70 let

Jelikož mezi velmi rizikový faktor patří výskyt rakoviny prsu v rodině,
další otázka směřovala, zda se u žen v rodině vyskytuje nádorové onemocnění
prsu. V obou věkových skupinách ženy nejčastěji uváděly, že se karcinom prsu
v jejich rodině nevyskytuje. Celkem se jednalo o 69 žen. V první skupině
(věk 20-44 let) druhou nejčastější odpovědí bylo, že karcinomem prsu
onemocněla teta u 4 (9 %) dotázaných žen, babička onemocněla u 3 (7 %) žen.
Ve druhé skupině (věk 45-70 let) ženy na druhém místě uvedly matku u 5
(11 %) dotázaných žen, sestra byla uvedena u 3 (7 %) žen (viz. graf 2, 3,
tabulka 8).
Graf 2 – Výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině (20-44 let)
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Graf 3 – Výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině (45-70 let)
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4.4.2 Preventivní prohlídky
Vzhledem k tomu, že by každá žena měla chodit na preventivní
prohlídky, naše další otázky byly zaměřené na dotazy ohledně dodržování
prevence.
V první skupině (20-44 let) na pravidelné gynekologické prohlídky
chodí 42 (93 %) žen, dvě (4 %) ženy uvedly, že chodí na gynekologické
prohlídky, ale nepravidelně a jedna (3 %) žena uvedla, že vůbec nechodí na
gynekologické prohlídky. Ve druhé skupině (45-70 let) chodí na pravidelné
gynekologické prohlídky 39 (87 %) žen, 3 (7 %) uvedly, že chodí
nepravidelně, dvě (4 %) uvedly, že ke gynekologovi chodí pouze při obtížích a
jedna (2 %) žena uvedla, že nechodí na pravidelné gynekologické prohlídky
(viz. graf 4, 5, tabulka 9).
Graf 4 – Pravidelné gynekologické prohlídky (20-44 let)
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53

Ke gynekologovi
chodím pouze při
obtížích
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Graf 5 – Pravidelné gynekologické prohlídky (45-70 let)
4%2%

Ano, pravidelně
(alespoň 1x ročně)

7%

Ano, ale
nepravidelně

87 %

Ke gynekologovi
chodím pouze při
obtížích
Ne

Dále je velmi důležité zda si ženy hlídají vyšetření samy nebo potřebují
upozornit od lékaři/zdravotní sestry či uvítají zaslání pozvánky na preventivní
vyšetření.
V první skupině (20-44 let) 35 (78 %) žen uvedlo, že si hlídají
preventivní prohlídky samy. 5 (11 %) žen upozorní lékař či sestry, jedné (2 %)
ženě chodí pozvánka a 4 (9 %) ženy uvedly, že na preventivní prohlídky
většinou zapomenou. V druhé skupině (45-70 let) dotazované ženy 29 (64 %)
uvedly, že si preventivní prohlídky hlídají samy, osm (18 %) žen upozorní
lékař či sestra na preventivní vyšetření, sedmi (16 %) ženám chodí pozvánka a
pouze jedna (2 %) žena uvedla, že na preventivní prohlídku většinou zapomene
(viz. graf 6, 7, tabulka 10).
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Graf 6 – Preventivní vyšetření (20-44 let)
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Graf 7 – Preventivní vyšetření (45-70 let)
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Většinou zapomenu

Během gynekologické prohlídky by měl lékař vyšetřit ženě také prsy.
Další otázce ve věku 20-44 let uvedlo pouze 5 (11 %) žen, že jim gynekolog
v rámci gynekologické prohlídky vyšetřil prsy, 40 (89 %) ženám gynekolog
prsy nevyšetřuje. Ve druhé skupině 45-70 let 16 (36 %) žen napsalo, že jim
gynekolog provádí vyšetření prsů v rámci gynekologické prohlídky a
29 (64 %) žen uvedlo, že jim gynekolog neprovedl vyšetření prsů (viz. graf 8,
9, tabulka 11).
Graf 8 – Vyšetření prsů v rámci gynekologické prohlídky (20-44 let)
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Graf 9 – Vyšetření prsů v rámci gynekologické prohlídky (45-70 let)
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Jelikož prsy během preventivní prohlídky nevyšetřuje pouze gynekolog,
ale i praktický nebo jiný lékař, v další otázce jsme se tedy dotazovaly, zda ženy
během posledního roku měly vyšetřeny prsy nějakým z těchto lékařů.
V první skupině mladších žen vyšetřil lékař prsy pohmatem pouze
u 15 (33 %) žen. Nejčastěji vyšetření provedl praktický lékař – u 10 (22 %)
žen, gynekolog vyšetřil prsy u 4 (9 %) žen a jedna (2 %) žena uvedla jiného
lékaře, zbylých 30 (67 %) dotázaných žen uvedlo, že jim prsy pohmatem
vyšetřeny nebyly. Ve druhé skupině (45-70 let) ženy častěji uváděly, že jim
prsy vyšetřeny byly, nejvíce praktickým lékařem 10 (22 %) žen, gynekolog
vyšetřil prsy u 9 (20 %) žen a jiným lékařem byly prsy vyšetřeny u 9 (20 %)
žen. 17 (38 %) žen uvedlo, že jim prsy vyšetřeny nebyly (viz. graf 10, 11,
tabulka 12).
Graf 10 – Kdo u žen vyšetřoval prsy pohmatem (20-44 let)
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Graf 11 – Kdo u žen vyšetřoval prsy pohmatem (45-70 let)
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4.4.3 Selfmonitoring prsu
V rámci prevence by každá žena měla provádět samovyšetření prsu.
Část dotazníku byla tedy zaměřena na samovyšetření a důležitosti ohledně
samovyšetření.
V první skupině (20-44 let) samovyšetření provádí 32 (71 %) žen a
13 (29 %) žen samovyšetření neprovádí. Ve druhé skupině (45-70 let) 33
(73 %) žen uvedlo, že samovyšetření provádí a 12 (27 %) žen uvedlo,
že samovyšetření neprovádí (viz graf 12, 13, tabulka 13).
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Graf 12 – Samovyšetření prsu (20-44 let)
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Graf 13 – Samovyšetření prsu (45-70 let)
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Pro samovyšetření prsu je důležité znát správný postup. 31 (69 %) žen
ve věku od 20 do 44 let uvedlo, že zná správné postupy a techniku
samovyšetření prsu a 14 (31 %) žen uvedlo, že správné postupy a techniku
samovyšetření prsu nezná. Ve skupině žen ve věku 45-70 let uvedlo 37 (82 %)
žen, že zná správné postupy a techniku samovyšetření prsu a zbylých 8 (18 %)
žen uvedlo, že neznají správné postupy a techniku samovyšetření prsu
(viz. graf 14, 15, tabulka 14).
Graf 14 – Znalost postupu a techniky samovyšetření prsu (20-44 let)
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Graf 15 – Znalost postupu a techniky samovyšetření prsu (45-70 let)
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Důležité pro nás bylo zjistit, od koho se ženy dozvěděly
o samovyšetření prsu. Zde ženy uváděly více odpovědí. Informovaných žen je
celkem 83, pouze 7 (8 %) žen se nedozvědělo informace o samovyšetření prsu.
Ženy se nejvíce informací dozvěděly od lékaře – 44 (49 %) žen, dále
z propagačních materiálů 28 (31 %) žen, z jiného zdroje 13 (14 %) žen,
z internetu čerpalo 12 (13 %) žen, z televize 11 (12 %) a časopisu 11 (12 %)
žen a od zdravotní sestřičky se informace dozvědělo 10 (11 %) žen
(viz. graf 16, tabulka 15).
Graf 16 – Kdo ženu informoval o samovyšetření prsu
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Velmi důležitá je pravidelnost provádění samovyšetření prsu. V první
skupině ve věku 20-44 let provádí samovyšetření v intervalu, který je
doporučován 15 (33 %) žen, 13 (29 %) žen samovyšetření neprovádí, 7 (16 %)
žen provádí samovyšetření pouze jednou za půl roku, 6 (13 %) žen uvedlo,
že vyšetřování provádí v jiném časovém intervalu, který je jednou za 3 měsíce
a 4 (9 %) ženy uvedly, že samovyšetření provádí každý týden. Ve druhé
skupině 45-70 let provádí samovyšetření v intervalu, který je doporučován
17 (38 %) žen, 12 (27 %) žen samovyšetření neprovádí vůbec, v intervalu
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jednou za půl roku samovyšetření provádí 10 (22 %) žen, 5 (11 %) žen provádí
samovyšetření jednou za týden a jedna (2 %) žena uvedla, že samovyšetření
provádí v jiném časovém intervalu, který je jednou za 3 měsíce (viz. graf 17,
18, tabulka 16).
Graf 17 – Frekvence samovyšetření prsu (20-44 let)
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Graf 18 – Frekvence samovyšetření prsu (45-70 let)
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Abychom se dozvěděly o tom, jak ženy provádějí samovyšetření prsu,
další otázka směřovala na zakroužkování postupů, které ženy provádějí. Níže
uvedené body přesně popisují správný postup při samovyšetření prsu, ovšem
ani jedna žena neoznačila všechny body (mimo poslední bod, kde ženy uvádějí,
že samovyšetření neprovádí). Nejčastěji ženy uváděly, že prohmatají prsu od
zevního okraje k bradavce – to uvedlo 50 (56 %) žen, stoj před zrcadlem
označilo 47 (52 %) žen a taktéž označovaly, že si všímají symetrie, tvaru a
změn na kůži, 45 (50 %) žen provádí vyšetření až do podpažní jamky,
41 (46 %) žen uvedlo, že si všímá nepravidelnosti a sekrece na bradavce,
39 (43 %) žen vyšetření provádí až do podpažní jamky. 25 žen uvedlo, že
samovyšetření neprovádí vůbec (viz. graf 19, tabulka 17).
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Graf 19 – Postupy samovyšetření prsu
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Poslední otázka ohledně selfmonitoringu se žen dotazovala, zda mají
ohledně samovyšetření dostatek informací. V první skupině má 32 (71 %) žen
ohledně samovyšetření prsu dostatek informací a 13 (29 %) žen uvedlo, že jim
nějaké informace scházejí. Ve druhé skupině má dostatek informací 40 (89 %)
žen a pouze 5 (11 %) žen nemá dostatečné informace ohledně samovyšetření
prsu (viz. graf 20, 21, tabulka 18).
Graf 20 – Dostatek informací ohledně samovyšetření (20-44 let)
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Graf 21 – Dostatek informací ohledně samovyšetření (45-70 let)
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4.4.4 Mamografický screening
Další část dotazníkového šetření byla zaměřena na mamografický
screening a informace ohledně mamografie.
V první skupině zodpovědělo správnou odpověď 27 (60 %) žen,
12 (27 %) žen odpovědělo, že bezplatné mamografické vyšetření je hrazeno
od 40 let a 6 (13 %) žen odpovědělo, že je toto vyšetření hrazeno od 50 let.
Ve druhé skupině, kde ženy mají možnost bezplatného vyšetření, odpovědělo
správně 32 (71 %) žen, 11 (24 %) žen odpovědělo, že je mamografické
vyšetření hrazeno od 40 let a dvě (5 %) ženy odpověděly, že vyšetření je
hrazeno od 50 let (viz. graf 22, 23, tabulka 19).
Graf 22 – Mamografické vyšetření (20-44 let)
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Graf 23 – Mamografické vyšetření (45-70 let)
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Žen jsme se dotazovaly na otázku, jaký je interval bezplatného
mamografického screeningu. Na tuto otázku zodpovědělo správně v první
skupině 38 (84 %) žen, 5 (11 %) žen odpovědělo, že vyšetření je hrazené
jednou za 5 let a dvě (5 %) ženy odpověděly, že je toto vyšetření hrazeno
jednou za rok. Ve druhé skupině 44 (98 %) žen odpovědělo správně, vyšetření
je hrazeno jednou za 2 roky, pouze jedna (2 %) žena odpověděla, že je
vyšetření hrazeno jednou za 5 let (viz. graf 24, 25, tabulka 20).
Graf 24 – Interval mamografického vyšetření (20-44 let)
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Graf 25 – Interval mamografického vyšetření (45-70 let)
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V další otázce jsme se zajímaly o to, zda ženy podstoupily
mamografické

vyšetření.

V první

skupině

mamografické

vyšetření

nepodstoupilo 41 (91 %) žen, pouze 4 (9 %) ženy podstoupily mamografické
vyšetření. Ve druhé skupině, kde se nacházejí ženy, které již mají
mamografické vyšetření hrazené pojišťovnou, ho podstoupilo 36 (80 %) žen a
9 (20 %) žen vyšetření nepodstoupilo (viz. graf 26, 27, tabulka 21).
Graf 26 – Mamografie (20-44 let)
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Graf 27 – Mamografie (45-70 let)
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Pokud ženy podstoupily mamografické vyšetření, dotazovaly jsme se,
z jakého důvodu žena vyšetření podstoupila. V první skupině mamografické
vyšetření podstoupily 4 (9 %) ženy, které šly na vyšetření na doporučení
lékaře, 41 (91 %) žen mamografické vyšetření nepodstoupilo. Ve druhé
skupině bylo na mamografii vyšetřeno 27 (60 %) žen v rámci preventivního
programu, 9 (20 %) žen podstoupilo mamografické vyšetření na doporučení
lékaře a 9 (20 %) žen na mamografickém vyšetření nebylo (viz. graf 28, 29,
tabulka 22).
Graf 28 – Důvod mamografického vyšetření (20-44 let)
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Graf 29 – Důvod mamografického vyšetření (45-70 let)
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Poslední otázka v tomto okruhu se zabývala informovaností žen
o mamografickém screeningu. V první skupině uvedlo 29 (64 %) žen, že má
dostatek informací o mamologickém screeningu a 16 (36 %) žen uvedlo,
že jejich informace jsou nedostačující. Ve druhé skupině má dostatek informací
o mamologickém screeningu 39 (87 %) žen, 6 (13 %) dotázaných žen uvedlo,
že nemá dostatek informací o mamologickém screeningu (viz. graf 30, 31,
tabulka 23).
Graf 30 – Informace o mamologickém screeningu (20-44 let)
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Graf 31 – Informace o mamologickém screeningu (45-70 let)
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4.4.5 Rizikové faktory a typické příznaky karcinomu prsu
Dvě otázky v našem dotazníku byly zaměřené na znalost rizikových
faktorů a typických příznaků karcinomu prsu. Nejčastěji uváděným rizikovým
faktorem byl výskyt rakoviny prsu v rodině, který uvedlo 81 (90 %) žen, další
nejčastější odpověď byla věk nad 50 let – 55 (61 %) žen, dále 52 (58 %) žen
uvedlo jako rizikový faktor karcinom prsu na jedné straně, 47 (52 %) žen stres,
28 (31 %) žen uvedlo obezitu, další rizikové faktory se vyskytovaly u menšiny
respondentek. Mezi typické faktory patří i časná menstruace, pozdní
menopauza, žádné těhotenství nebo první těhotenství po 30.-35. roce věku a
tyto rizikové faktory byly uváděné pouze v malé míře, přestože se jedná o
typické rizikové faktory karcinomu prsu (viz. graf 32, tabulka 24).
Graf 32 – Rizikové faktory
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V této otázce ženy označily více odpovědí, dle toho, kolik typických
příznaků znaly. Všech 90 (100 %) žen odpovědělo, že typickým příznakem je
bulka nebo zatuhnutí, další nejčastější odpovědí bylo, že 53 (59 %) žen
označilo změny tvaru a velikosti, 47 (52 %) žen důlkovatění, hrboly. Změny
barvy kůže prsu označilo 40 (44 %) žen a nepravidelnost bradavky 39 (43 %)
žen. Další příznaky se vyskytovaly u menšiny respondentek, nejednalo se
o typické příznaky karcinomu prsu (viz. graf 33, tabulka 25).
Graf 33 – Typické příznaky
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4.4.6 Informovanost žen
Poslední část se dotazovala žen, jaká je jejich informovanost ohledně
rakoviny prsu a všech dalších spojitostí s tímto onemocněním, zda samy
vyhledávají informace.
Větší část žen 56 (62 %) nezná organizace či společnosti zabývající se
prevencí karcinomu prsu, 34 (38 %) žen zná takovouto organizaci a některé
ženy uvedly i více organizací. Nejvíce uváděnou organizací je Avon
u 25 (28 %) žen, dále 9 (10 %) žen uvedlo MammaHelp, PRSA-KOULE
uvedly 3 (3 %) ženy a zdravá prsa 2 (2 %) ženy (viz. graf 34, 35, tabulka 26,
27).
Graf 34 – Znáte nějakou organizaci zabývající se prevencí rakoviny prsu
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Graf 35 – Organizace, společnosti zabývající se prevencí rakoviny prsu
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O problematiku ohledně karcinomu prsu se zajímá 63 (70 %) žen,
nejčastěji pomocí internetu – 29 (32 %) žen, dále využívají informací
u lékaře – 28 (31 %) žen, odpověď pomocí letáčků byla uvedena 26× (29 %),
další formy jsou uvedeny v menší míře. O problematiku karcinomu prsu
se nezajímá 27 (30 %) dotázaných žen (viz. graf 36, 37, tabulka 28).
Graf 36 – Zájem žen o tuto problematiku (zajímám se/nezajímám se)
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Graf 37 – Zájem žen o tuto problematiku (forma informací)
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5 DISKUZE
Ve své práci jsem se zajímala o to, jaká je informovanost žen o prevenci
nádorového onemocnění prsu, zda respondentky provádějí samovyšetření prsu, pravidelně
docházejí na preventivní gynekologické prohlídky. Jaké mají znalosti ohledně
mamografického screeningu, zda docházejí na mamografické vyšetření. Znají-li rizikové
faktory, příznaky karcinomu prsu, jsou-li jim známé různé organizace, které se zabývají
prevencí rakoviny prsu a v neposlední řadě, mají-li zájem o vlastní prevenci, o informace
ohledně mamografického screeningu. Karcinom prsu je nejčastější onkologické
onemocnění, které postihuje především ženy (uzis.cz – online). Onemocnění se může
vyskytnout i v mladším věku, ale u žen pod 20 let se onemocnění téměř nevyskytuje,
pokud se onemocnění vyskytne u mladších žen, převážně se jedná o ženy ve věku
35-40 let. Největší vzestup onemocnění je po 50. roce věku. V roce 2015 nejpočetnější
skupinou s výskytem karcinomu prsu byly ženy ve věku 65-69 let. Výskyt karcinomu prsu
u mužů je vzácný, tvoří méně než 1 % všech zhoubných nádorů u mužů (Abrahámová, 2009;
American Cancer Socienty, 2014; uzis.cz – online).

Náš soubor se skládal z 90 žen ve věku 20-70 let. Nejedná se o náhodně vybraný
soubor žen, ale o ženy v mém okolí, s kterými se znám. Ženy jsme rozdělily do dvou stejně
početných skupin dle věku. V první skupině jsou ženy ve věku 20-44 let, které nemají
hrazené mamografické vyšetření zdravotní pojišťovnou. Ve druhé skupině jsou ženy
ve věku 45-70 let, které by již měly chodit na bezplatný mamologický screening. Ženy
jsme si takto rozdělily i z důvodu, že se karcinom prsu častěji vyskytuje u starších žen a
právě věk nad 50 let je jedním z rizikových faktorů. V naší práci porovnáváme rozdíly
mezi mladšími a staršími ženami v určitých otázkách. Zajímalo nás, zda budou ženy dle
věku uvádět rozdílné odpovědi. Z hlediska výskytu nádorového onemocnění prsu v rodině
daných žen, byly odpovědi velmi podobné a nádor se v rodině vyskytl u méně než jedné
třetiny.
Z hlediska prevence jsou významným aspektem pravidelné docházky na
gynekologické vyšetření. „Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je
vyhláška č. 70/2010 Sb., o preventivních prohlídkách“ (vzp.cz – online). Každá žena
od svých 15 let má nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa. Prohlídka by
měla být jedenkrát za rok a je přizpůsobena věku ženy. Součástí preventivní prohlídky by
mělo být poučení o samovyšetření prsů. U žen nad 25 let má lékař mimo jiné provést
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klinické vyšetření prsů, pokud mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo pokud se
vyskytují jiné rizikové faktory. Většina žen (90 %) chodí na pravidelné gynekologické
prohlídky, pouze 2 % žen uvedlo, že na pravidelné prohlídky nechodí. Zbylých 8 % chodí
nepravidelně nebo pouze při obtížích. Lze tedy říci, že na prohlídku ke gynekologovi se
dostaví 98 % žen, ale některé nepravidelně. Přestože jsou výsledky velmi uspokojivé, bylo
by dobré přesvědčit i zbylé ženy, aby začaly pravidelně navštěvovat gynekologa. Aby se
docílilo pravidelných návštěv gynekologa, bylo by vhodné více zasílat pozvánky, aktivně
ženy upozorňovat na blížící se prevenci a více ženy edukovat o důležitosti této prohlídky.
Ze získaných výsledků víme, že u necelé třetiny žen byly vyšetřeny prsy v rámci
gynekologické prohlídky, ale v další části dotazníku se dozvíme, že v posledním roce byly
prsy vyšetřeny téměř u poloviny žen, nejčastěji však praktickém lékařem. Je otázkou, zda
ženy dávají přednost vyšetření u praktického lékaře před vyšetřením u gynekologa. Pro
mnohé ženy může být gynekologické vyšetření stresující, nepříjemné, vyčerpávající, a
proto si nepřejí, aby jim gynekolog poté vyšetřoval i prsy. Myslím si, že nezáleží na tom,
který lékař ženám v rámci prohlídky prsy vyšetří, ale důležité je, aby žena měla během
některé z návštěv lékaře prsy vyšetřeny. Více než dvě třetiny žen provádějí samovyšetření
prsu. V porovnání s výsledky M. Vytlačilové (2010) se jedná o drobný nárůst žen, které
provádějí samovyšetření prsu, přesto téměř třetina sledovaného souboru vyšetření
neprovádí. Pouze necelá polovina žen se dozvěděla o samovyšetření od lékaře a pouze k
10 ženám se dostaly informace od zdravotní sestřičky. Můj názor je takový, že informace
od lékaře a zdravotní sestřičky by měly být prioritní, proto by se měli zaměřit
na dostatečnou edukaci. Propagační materiály by už měly být pouze doplňkové,
k zopakování postupů, dále tak informace z televize, internetu, časopisů, … Bylo by
vhodné, aby se každý lékař, popřípadě zdravotní sestra informovali o tom, zda ženy
samovyšetření provádějí, jakým způsobem, jak často a chybějící informace doplnit,
edukovat a poskytnout potřebné materiály. V dnešní době je spousta instruktážních videí,
mobilních aplikací, kterých ženy mohou využít.
Nedílnou součástí tohoto tématu je mamografický screening, který byl oficiálně
zahájen v září roku 2002. V roce 2010 vyšel Věstník MZ ČR 04/2010 obsahující
Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické
mamografie v České republice (Abrahámová, 2009; mamo.cz – online). Mamografický
screening je v České republice provozován na několika akreditovaných pracovištích, kde
se jejich činnost průběžně monitoruje a je kontrolována podle transparentních pravidel.
Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj projektu je v ČR
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garantován nezávislými komisemi, jedná se o dvě komise – Komise pro screening nádorů
prsu MZ ČR a Komise odborníků pro mamární diagnostiku. Dále se na organizaci, řízení a
kontrole screeningového programu odborně podílí Asociace mamodiagnostiků České
republiky. Nás především zajímaly odpovědi žen ve věku 45-70 let, které mají hrazené
mamografické vyšetření a měly by ho podstoupit jednou za dva roky. Přesto ve starší
skupině žen nebyla docházka na mamografické vyšetření 100 %, ale jednalo se o 80 % žen,
které dochází na mamografické vyšetření. Z toho dvě třetiny v rámci prevence. Jelikož
nepatřím do věkové skupiny, která by měla pravidelně docházet na mamografické
vyšetření,

je

pro

mě

složitější

posoudit,

proč

pouze

dvě

třetiny

žen

ve věku 45-70 let dochází na vyšetření v rámci prevence. Faktorů může být hned několik,
jedním z nich může být například to, že spousta žen uvádí, že je mamografické vyšetření
nepříjemné a mnohdy i bolestivé. Dále se můžeme domnívat, že některé ženy mají strach
z možného výsledku. Mimo jiné se jedná o intimní vyšetření, což může být pro mnohé
ženy nepříjemné.
Kromě samovyšetření prsu by lékaři a zdravotní sestry měli ženy upozornit
na rizikové faktory a typické příznaky karcinomu prsu. Většina rizikových faktorů je sice
podmíněna geneticky, ale některým rizikovým faktorům se ženy mohou vyhnout,
vyvarovat se jich, a to tak, že si budou více hlídat pravidelné návštěvy lékaře, budou
pravidelně provádět samovyšetření prsu, popřípadě podstoupí ultrazvukové nebo
mamografické vyšetření prsu. Většina žen označila za rizikový faktor věk nad 50 let, další
rizikové faktory uváděla zhruba polovina žen, což si myslím, že není dostatečné a ženy by
měly být daleko více informovány. Myslím si, že kromě propagačních materiálů ohledně
samovyšetření prsu, by ženy měly dostávat i informace o rizikových faktorech a příznacích
karcinomu prsu. Jako typický příznak rakoviny prsu uvedlo bulku nebo zatuhnutí 100 %
žen, další odpovědi uvádělo opět pouze 50 % žen a méně.
Kromě dalšího jsme se žen dotazovaly, zda znají nějaké organizace nebo
společnosti, které se zabývají prevencí rakoviny prsu. Zhruba jedna třetina žen zná nějakou
organizaci. Mezi nejčastěji uváděné patří Avon – pochod proti rakovině prsu a
MammaHelp. Na stránkách MammaHelp jsou veškeré informace ohledně rakoviny prsu,
pořádají spousty projektů, přednášky pro veřejnost a spousty dalších věcí. Zajímalo nás,
zda se ženy samy účastní nějakého projektu, ale pouze dvě ženy uvedly, že se aktivně
zapojují do této osvěty v podobě projektu PRSA-KOULE. O informace ohledně karcinomu
prsu se zajímají více než dvě třetiny žen, což pro mě bylo docela překvapivé, domnívala
jsem se, že číslo bude nižší. Nejčastěji ženy informace vyhledávají na internetu nebo se je
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dozví od lékaře či pomocí letáčků. Přesto by bylo ideálnější, kdyby se o tyto informace
zajímaly všechny ženy a více se dotazovaly lékaře, popřípadě zdravotní sestřičky. Dostatek
informací má velký vliv na chování žen, ať už jde o preventivní prohlídky, samovyšetření,
pravidelné využívání bezplatného mamografického screeningu a mnoho dalšího.
Myslím si, že by bylo zajímavé provést výzkum, kde by byl soubor žen daleko
početnější, a bylo by možné rozdělit si ženy do více skupin – například do třech skupin dle
věku. Je velmi důležité zjistit informovanost již u mladých dívek, aby nepodcenily
samovyšetření a pravidelnou návštěvu lékaře. A také edukovat starší ženy, aby docházely
na pravidelné vyšetření na mamografii.
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ZÁVĚR
Jak již bylo několikrát zmíněno, karcinom prsu zaujímá první místo ve výskytu
onkologického onemocnění u žen. Přestože se stále zvyšuje povědomí o mamografickém
screeningu a samovyšetření prsu, výskyt karcinomu stále stoupá a onemocnění postihuje
i mladší ženy. V úvodu jsem zmínila situaci v České republice v roce 2015. V teoretické
části jsem se zabývala anatomií a fyziologií prsní žlázy, dále jsem karcinomy rozdělila
na neinvazivní, invazivní a vzácné a druhy těchto nádorů jsem vyjmenovala a popsala je.
Nádory prsu jsem rozdělila i dle věku a zmínila jsem výskyt nádorů prsu u mužů, dále jsem
se zaměřila na příznaky karcinomu prsu, možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění.
Neopomněla jsem na prognózu, rizikové faktory spojené s karcinomem prsu, a především
na prevenci. V závěru teoretické části jsem zmínila některé organizace a společnosti
zabývající se prevencí karcinomu prsu.
Cílem empirické části mé práce bylo zjistit, jaká je znalost žen o screeningu
karcinomu prsu, zda ženy znají rizikové faktory, jestli ženy dodržují metody prevence a
v neposlední řadě, zda znají postup samovyšetření prsu a jestli ony samy samovyšetření
provádějí. Dotazník jsem rozdala ženám ve věkovém rozpětí 20 až 70 let, které žijí v mém
okolí a byly natolik ochotné a odpověděly mi na položené otázky. Ženy jsme rozdělily
do dvou skupin podle věku. V první věkově mladší skupině byly ženy ve věku 20-44 let,
které ještě nemají mamografický screening hrazený zdravotní pojišťovnou. Durhou
skupinu tvořily ženy ve věku 45-70 let, které mají bezplatný mamografický screening
každé dva roky hrazený zdravotní pojišťovnou. Část otázek jsme vyhodnocovaly
v jednotlivých skupinách a část dohromady.
Z výzkumu jsme se dozvěděly, že ženy poměrně mají zájem o vlastní prevenci a na
pravidelné gynekologické prohlídky v mladší skupině chodí 93 % žen, a ve starší skupině
87 % žen. Dohromady si hlídá prevenci samo 64 žen, zbylé upozorní lékař či sestra nebo
jim přijde pozvánka a některé na prevenci zapomenou. Překvapujícím zjištěním pro mě
bylo, že ženám prsy mnohem častěji vyšetřuje praktický lékař než gynekolog, přestože
poměrně velké procento žen na preventivní gynekologické prohlídky dochází. Bohužel ani
jedna žena neuvedla všechny postupy, které jsou doporučovány pro samovyšetření prsu.
Myslím si, že lékaři by se o tuto problematiku měli více zajímat, ptát se žen, jaké postupy
provádějí při samovyšetření, mít v čekárnách a ordinacích dostatek propagačním materiálů,

81

které by zdravotní sestra mohla ženám při návštěvě rozdávat a edukovat ženy, co možná
nejlépe to jde.
Lékaři by měli více apelovat na své pacientky, aby mamografickou prevenci
nezanedbávaly, protože časně zjištěný karcinom prsu se léčí daleko lépe a jeho prognóza je
daleko příznivější než u pokročilého nálezu, který se mnohdy řeší pouze paliativně.
Informovat o karcinomu prsu i mladé ženy, přestože tímto onemocněním častěji trpí
starší ženy. Čím dříve si ženy osvojí pravidelné docházení na preventivní prohlídky u
gynekologa, praktického lékaře a naučí se správný postup při samovyšetření prsu, tím je
větší pravděpodobnost, že pokud dojde k nějakým patologickým změnám na prsu, žena
navštíví lékaře včas. Dojde k časné diagnostice, včas se zahájí léčba a prognóza bude
příznivější.
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PŘÍLOHY
Příloha 1

Technika samovyšetření prsu
Samovyšetření se provádí v několika fázích, které na sebe navazují.
1) Žena se postaví před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi, obra prsy zhodnotí
pohledem. Všímá si symetrie, tvaru, změn na kůži, mezi které může patřit
zdůlkovatění. Část žen může mít jeden prs větší než druhý, poměr jejich
velikosti však zůstává stejný. Některé ženy mohou mít již od puberty vtaženou
bradavku. Prsy hodnotí žena jak zepředu, tak z pravého i levého boku.
Obrázek 1 Žena před zrcadlem

2) Ve druhé fázi se žena dívá do zrcadla a vzpažuje ruce nad hlavu, poté paže
založí za hlavu a tlačí je dozadu. Dále žena založí ruce v bok, svěsí ramena a
nepatrně skloní hlavu, lokty má mírně dopředu. Pokud je vše v pořádku, bez
patologických změn, jsou opět v těchto polohách prsy symetrické bez
tvarových změn. Za patologických okolností můžeme pozorovat důlkovatění,
vtahování kůže a další změny.
Další dvě fáze je vhodné dělat po vlažné koupeli, jelikož jsou bradavky i kůže
vláčné.
3) Žena zvedne pravou paži a začne bříšky prstů levé ruky prohmatávat velmi
pečlivě a opatrně pravý prs. Je vhodné začít od dolního zevního kvadrantu přes
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oba vnitřní kvadranty. Prsy pohybuje v malých soustředných kruzích okolo
prsního dvorce a okolo celého prsu. Speciální pozornost žena věnuje oblasti
mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky a do jejího vrcholu. Stejný
postup opakuje na druhém prsu. Zvedne levou paži a pravou rukou provádí
vyšetření.

Velkou

pozornost

musí

věnovat

jakékoliv

bulce

nebo

nepravidelnosti v podpaží. Toto vyšetření lze doplnit za použití obou rukou
proti sobě.
Obrázek 2 Vyšetření pravého prsu

Obrázek 3 Vyšetření podpažní jamky
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Obrázek 4 Souhrnný obrázek samovyšetření prsu

4) V další fázi žena jemně uchopí bradavku mezi dva prsty a dívá se na jakékoliv
nepravidelnosti, všímá si možné sekrece (výtoku) z bradavky. Tímto
vyšetřením vyšetří obě bradavky.
Obrázek 5 Vyšetření levého prsu
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Obrázek 6 Vyšetření prsní bradavky

Poslední fáze samovyšetření se provádí vleže.
5) Žena se zády položí na rovnou podložku. Pravou paži založí za hlavu nebo
v bok a rameno si podloží polštářem/složenou osuškou. V této poloze dojde
k oploštění prsu a k jeho „rozlití“. Tím se zjednoduší jeho prohmatání, které
provádí levou rukou. Provádí stejné krouživé pohyby jako v pozici vestoje.
Stejný postup provádí i na druhé straně (Abrahámová, 2009).
Obrázek 7 Vyšetření prsu v poloze na zádech
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Příloha 2
Obrázek 8 Nácvik samovyšetření prsu na fantomu prsu
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Příloha 3
Obrázek 9 Vyšetření prsu ultrazvukem
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Příloha 4
Obrázek 10 Vyšetření prsu na mamografii
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Příloha 5

Hlášené zhoubné nádory prsu (rok 2015) ženy
Tabulka 1 – Zhoubné nádory prsu (roku 2015)
Věk

C50 – zhoubný nádor prsu

0-4

-

5-9

-

10-14

-

15-19

1

20-24

6

25-29

37

30-34

95

35-39

225

40-44

341

45-49

555

50-54

601

55-59

606

60-64

983

65-69

1 230

70-74

955

75-79

631

80-84

467

85+

369

Celkem

7 102
(uzis.cz – online).
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Příloha 6

Hlášené zhoubné nádory prsu na 100 000 žen
Tabulka 2 – Zhoubné nádory prsu na 100 000 žen
Věk

C50 – zhoubný nádor prsu

0-4

-

5-9

-

10-14

-

15-19

0,4

20-24

2,0

25-29

10,9

30-34

26,4

35-39

51,4

40-44

81,6

45-49

163,8

50-54

180,1

55-59

179,9

60-64

260,5

65-69

334,2

70-74

345,7

75-79

332,9

80-84

311,1

85+

280,8

Celkem

132,4

Celkem 2000

95,2

Celkem 2005

109,3

Celkem 2010

124,9

Standardizovaná incidence na 100 000 žen
Na evropský standard

96,3

Na světový standard

70,3
(uzis.cz – online).
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Příloha 7
Klinická klasifikace TNM
Tabulka 3 – TNM klasifikace
T – primární nádor
TX

Primární nádor, který nelze
hodnotit
Bez známek primárního nádoru
Karcinom in situ
Duktální/lobulární karcinom in
situ
Pagetova choroba bradavky bez
nádoru
Do velikosti 2 cm
T1a ≤ 0,5 cm
T1b > 0,5 cm ≤ 1cm
T1c > 1 cm
≤ 2 cm
Nádor velikosti 2-5 cm
Nádor > 5 cm
Nádor jakékoliv velikosti
T4a stěna hrudní
T4b edém kůže/ulcerace, kožní
satelitní metastázy
T4c a+b
T4d zánětlivý karcinom

T0
Tis
Tis (DCIS, LCIS)
Tis (Paget)

T1

T2
T3
T4

N – regionální mízní uzliny
NX

Regionální mízní uzliny nelze
hodnotit
(např.: dříve odstraněné)
V regionálních mízních uzlinách
nejsou metastázy
Postižení stejnostranné pohyblivé
axilární uzliny
Postižení stejnostranné fixované
axilární uzliny
Postižení uzlin
intraklavikulárních,
supraklavikulárních, podél a.
mamaria interna nebo axilárních
mízních uzlin

N0
N1
N2
N3
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M – vzdálené metastázy
MX
M0
M1

Vzdálené metastázy nelze
hodnotit
Nejsou vzdálené metastázy
Vzdálené metastázy (včetně
metastáz do
supraklavikulárních uzlin)

M1 se může dále specifikovat:
PÚL – plicní
MAR – kostní dřeně
OSS – kostní
PLE – pohrudniční
HEP – jaterní
OTH – jiné

PER – pobřišniční
BRA – mozkové
SKI – kožní
LYM – uzlinové
ADR – nadledvinové
(Abrahámová, 2000; Roztočil et al., 2011).
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Příloha 8
Stadia onemocnění (0-IV)
Tabulka 4 – Stádia onemocnění

Stadium 0
Stadium I
Stadium IIA

Stadium IIB
Stadium IIIA

Stadium IIIB
Stadium IIIC
Stadium IV

T
Tis
T1
T0
T1
T2
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T4
Jakékoliv T
Jakékoliv T
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N
M
N0
M0
N0
M0
N1
M0
N1
M0
N0
M0
N1
M0
N0
M0
N2
M0
N2
M0
N2
M0
N1, N2
M0
N0, N1, N2
M0
N3
M0
Jakékoliv N
M1
(Coufal, Fait, 2011).

Příloha 9
Doporučená preventivní péče pro zdravé ženy – nosičky mutací genů BRCA1 a
BRCA2
Tabulka 5 – Doporučená preventivní péče pro zdravé ženy
Klinické vyšetření
prsů
UZ prsů
Mamografie v 25
letech v MLO
projekci k vyloučení
kalcifikací,
pravidelně
MR prsů
(harmonogram
střídavě UZ/MG +
MR po půl roce
UZ břicha + TVUZ
Nádorové markery
(CA 125, CEA, CA
15-3 podle onkologa
Haemoccult test
Kolonoskopie a
gastroskopie
Kožní, oční
vyšetření (BRCA2)

1× za 6 měsíců

od věku 21 let

1× za 6 měsíců
1× za rok

od věku 21 let
od věku 35 let

1× za 1 rok

od věku 21 let

1× za 6-12 měsíců
1× za 1 rok

od věku 21 let
od věku 21 let

1× za 1 rok
1× za 3 roky

od věku 40 let
od věku 45 let

1× za 1 rok

od věku 21 let
(Paulů, 2013).
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Příloha 10
Postup preventivní péče pro zdravé muže – nosiče mutací genů BRCA1 a BRCA2
Tabulka 6 – Postup preventivní péče pro zdravé muže
UZ břicha
UZ prsů
Nádorové markery
(CEA, CA 19-9,
PSA, vPSA podle
onkologa)
Haemoccult test
Kolonoskopie a
gastroskopie
(BRCA2)
Kožní, oční
vyšetření (BRCA2)
Vyšetření per rectum

1× za 1 rok
1× za 1 rok
1× za 1 rok

od věku 30 let
od věku 30 let
od věku 45 let

1× za 1 rok
1× za 3 roky

od věku 40 let
od věku 45 let

1× za 1 rok

od věku 21 let

1× za 1 rok

od věku 45 let
(Paulů, 2013).
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Příloha 11
Tabulky vycházející z empirické části
Tabulka 7 – Věk respondentek
Věk respondentek

Absolutní četnost

Relativní četnost

20-44 let

45

50 %

45-70 let

45

50 %

Celkem

90

100 %

Tabulka 8 – Výskyt nádorového onemocnění prsu v rodině
Vyskytlo se

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

nádorové
onemocnění
prsu u někoho
ve Vaší rodině
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

u babičky

3

7%

1

2%

u matky

2

4%

5

11 %

u tety

4

9%

2

4%

u sestry

1

2%

3

7%

u dcery

0

0%

0

0%

u nikoho

35

78 %

34

76 %

celkem

45

100 %

45

100 %
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Tabulka 9 – Pravidelné gynekologické prohlídky
Pravidelné

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

42

93 %

39

87 %

Ano, ale nepravidelně

2

4%

3

7%

Ke gynekologovi

0

0%

2

4%

Ne

1

3%

1

2%

Celkem

45

100 %

45

100 %

gynekologické
prohlídky

Ano, pravidelně
(alespoň 1× ročně)

chodím pouze při
obtížích

Tabulka 10 – Preventivní vyšetření
Preventivní

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

vyšetření:

Hlídám si

Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

35

78 %

29

64 %

5

11 %

8

18 %

1

2%

7

16 %

4

9%

1

2%

45

100 %

45

100 %

sama
Upozorní mě
sestra/lékař
Chodí mi
pozvánka
Většinou
zapomenu
Celkem
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Tabulka 11 – Vyšetření prsů v rámci gynekologické prohlídky
Vyšetření prsů

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

v rámci
gynekologické
prohlídky
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Ano

5

11 %

16

36 %

Ne

40

89 %

29

64 %

Celkem

45

100 %

45

100 %

Tabulka 12 – Kdo u žen vyšetřoval prsy pohmatem
Kdo u žen

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

vyšetřoval
prsy
pohmatem
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Gynekolog

4

9%

9

20 %

Praktický lékař

10

22 %

10

22 %

Jiným lékařem

1

2%

9

20 %

Neměla

30

67 %

17

38 %

45

100 %

45

100 %

vyšetřeny prsy
Celkem
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Tabulka 13 – Samovyšetření prsu
Provádíte

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

samovyšetření
prsu?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Ano

32

71 %

33

73 %

Ne

13

29 %

12

27 %

Celkem

45

100 %

45

100 %

Tabulka 14 – Znalost postupu a techniky samovyšetření prsu
Znáte

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

správné
postupy a
techniku při
samovyšetření
prsu?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Ano

31

69 %

37

82 %

Ne

14

31 %

8

18 %

Celkem

45

100 %

45

100 %
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Tabulka 15 - Kdo ženu informoval o samovyšetření prsu
Kde jste se dozvěděla
informace o
samovyšetření prsu?
Od lékaře
(gynekolog/praktik)
Od zdravotní sestřičky
Z propagačních
materiálů
Z internetu
Z televize
Z časopisu
Z jiného zdroje
Nedozvěděla

Absolutní četnost

Relativní četnost

44

49 %

10
28

11 %
31 %

12
11
11
13
7

13 %
12 %
12 %
14 %
8%

Tabulka 16 – Frekvence samovyšetření prsu
Jak často

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

samovyšetření
prsu
provádíte?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

1× týdně

4

9%

5

11 %

1× za měsíc

15

33 %

17

38 %

1× za půl roku

7

16 %

10

22 %

V jiném

6

13 %

1

2%

13

29 %

12

27 %

45

100 %

45

100 %

časovém
intervalu
Neprovádím
samovyšetření
prsu
Celkem
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Tabulka 17 – Postupy samovyšetření prsu
Zakroužkujte postupy,
které provádíte při
samovyšetření:
Stojím před zrcadlem
Mám volně spuštěné paže
Všímám si symetrie, tvary,
změn na kůži
Prohlížení provádím
z pravého i levého boku
Vyšetření provádím i se
zvednutými pažemi
Prohmatám prs od zevního
okraje k bradavce
Vyšetření provádím až do
podpažní jamky
Vyšetřuji i oblast nad
klíčkem
Na bradavce si všímám
nepravidelnosti, sekrece
Prsy vyšetřuji i vleže
Vleže si dám paži za hlavu a
krouživými pohyby
vyšetřím jedno a poté druhé
prso
Pokud provádíte postup,
který zde není uvedený,
uveďte prosím zde
Vyšetření neprovádím

Absolutní četnost

Relativní četnost

47
31
47

52 %
34 %
52 %

21

23 %

39

43 %

50

56 %

45

50 %

11

12 %

41

46 %

28
29

31 %
32 %

0

0%

25

28 %

Tabulka 18 – Dostatek informací ohledně samovyšetření
Jsou Vaše

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

informace
ohledně
samovyšetření
dostatečné?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Ano

32

71 %

40

89 %

Ne

13

29 %

5

11 %

Celkem

45

100 %

45

100 %
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Tabulka 19 – Mamografické vyšetření
V kolika letech

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

má žena
možnost využít
bezplatného
mamografického
vyšetření?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

40

12

27 %

11

24 %

45

27

60 %

32

71 %

50

6

13 %

2

5%

Celkem

45

100 %

45

100 %

Tabulka 20 – Interval mamografického vyšetření
V jakém

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

časovém
intervalu je
mamografické
vyšetření
hrazeno
zdravotní
pojišťovnou?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Jednou za rok

2

5%

0

0%

Jednou za 2

38

84 %

44

98 %

Jednou za 5 let

5

11 %

1

2%

Celkem

45

100 %

45

100 %

roky
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Tabulka 21 – Mamografie
Byla jste někdy

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

na
mamografickém
vyšetření?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Ano

4

9%

36

80 %

Ne

41

91 %

9

20 %

Celkem

45

100 %

45

100 %

Tabulka 22 – Důvod mamografického vyšetření
Pokud jste byla

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

na
mamografickém
vyšetření,
z jakého
důvodu?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

4

9%

9

20 %

0

0%

27

60 %

Jiný důvod

0

0%

0

0%

Nebyla

41

91 %

9

20 %

Celkem

45

100 %

45

100 %

Na doporučení
lékaře (nález
hmatného útvaru
v prsu)
V rámci
prevence
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Tabulka 23 – Informace o mamologickém screeningu
Máte

Ženy od 20 do 44 let

Ženy od 45 do 70 let

dostatečné
informace o
mamologickém
screeningu?
Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

Ano

29

64 %

39

87 %

Ne

16

36 %

6

13 %

Celkem

45

100 %

45

100 %

Tabulka 24 – Rizikové faktory
Které rizikové faktory
rakoviny prsu znáte?
Věk nad 50 let
Ženy s karcinomem prsu
na jedné straně
Výskyt rakoviny prsu v
rodině
Časná menstruace
(před 11. rokem věku)
Pozdní menopauza =
přechod (po 54. roce
věku)
Žádné těhotenství
První těhotenství
po 30.-35. roce věku
Obezita
Stres

Absolutní četnost

Relativní četnost

55

61 %
58 %

52
90 %
81
17 %
15
21 %
19
17
10
28
47
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19 %
11 %
31 %
52 %

Tabulka 25 – Typické příznaky karcinomu prsu
Jaké jsou typické
příznaky rakoviny
prsu?
Bulka nebo zatuhnutí
Změny tvaru, velikosti
Důlkovatění, hrboly
Změny barvy kůže prsu
Nepravidelnost
bradavky
Bolesti břicha
Náhlé zhubnutí
Zvracení

Absolutní četnost

Relativní četnost

90
53
47
40
39

100 %
59 %
52 %
44 %
43 %

3
23
3

3%
26 %
3%

Tabulka 26 – Znáte nějakou organizaci zabývající se prevencí rakoviny prsu
Znáte nějakou

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

34

38 %

Ne

56

62 %

Celkem

90

100 %

organizaci, společnost,
které se zabývají
prevencí rakoviny
prsu?

Tabulka 27 – Organizace, společnosti zabývající se prevencí rakoviny prsu
Organizace, společnosti
zabývající se prevencí
rakoviny prsu
Avon
MammaHelp
PRSA – KOULE
Zdravá prsa

Absolutní četnost

Relativní četnost

25
9
3
2

28 %
10 %
3%
2%
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Tabulka 28 - Zájem žen o tuto problematiku
Zajímáte se Vy sama o
tuto problematiku?
Přednášky
Internet
Účastním se charitativního
běhu na podporu boje proti
rakovině prsu
Letáčky
Informace u lékaře
Odborné články/literatura
Jiné
Nezajímám se

Absolutní četnost

Relativní četnost

7
29
2

8%
32 %
2%

26
28
8
2
27

29 %
31 %
9%
2%
30 %
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Příloha 12

Dotazník
Vážená paní, slečno,
jmenuji se Aneta Jenková, jsem studentka 3. ročníku, oboru Všeobecná sestra, na
Lékařské fakultě v Hradci Králové. V rámci svého výzkumu určeného pro účely
bakalářské práce (s názvem „Informovanost žen o prevenci nádorového
onemocnění prsu“) Vám předkládám dotazník a prosím o jeho vyplnění. Cílem je
zjistit, jaká je znalost žen o karcinomu prsu, samovyšetření prsu, prevenci, znalost
rizikových faktorů. K vyhotovení výzkumu mi poslouží Vámi vyplněný dotazník,
který je anonymní a získané informace poslouží pouze pro účely bakalářské práce.
Předem moc děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplňování.
(své odpovědi prosím zakroužkujte, u některých otázek je možné více odpovědí)
1. Kolik Vám je let? …………………………..
2. Vyskytlo se nádorové onemocnění prsu u někoho ve Vaší rodině?
a) U babičky
b) U matky
c) U tety
d) U sestry
e) U dcery
f) Ne
3. Chodíte na pravidelné gynekologické prohlídky?
a) Ano, pravidelně (alespoň 1× ročně)
b) Ano, ale nepravidelně
c) Ke gynekologovi chodím pouze při obtížích
d) Ne
4. Preventivní vyšetření:
a) Hlídám si sama
b) Upozorní mě sestra/lékař
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c) Chodí mi pozvánka
d) Většinou zapomenu
5. Vyšetřuje Vám gynekolog prsy v rámci gynekologické prohlídky?
a) Ano
b) Ne
6. V posledním roce jsem měla pohmatem vyšetřeny prsy:
a) Gynekologem
b) Praktickým lékařem
c) Jiným lékařem
d) Neměla
7. Provádíte samovyšetření prsu?
a) Ano
b) Ne
8. Znáte správné postupy a techniku při samovyšetření prsu?
a) Ano
b) Ne
9. Kde jste se dozvěděla informace o samovyšetření prsu?
a) Od lékaře (gynekolog/praktik)
b) Od zdravotní sestřičky
c) Z propagačních materiálů
d) Z internetu
e) Z televize
f) Z časopisu
g) Z jiného zdroje (uveďte prosím) …………………………………….
h) Nedozvěděla
10. Jak často samovyšetření prsu provádíte?
a) 1× týdně
b) 1× měsíčně
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c) 1× za půl roku
d) V jiném časovém intervalu (uveďte prosím) …………………………..
e) Neprovádím
11. Zakroužkujte postupy, které provádíte při samovyšetření:
a) Stojím před zrcadlem
b) Mám volně spuštěné paže
c) Všímám si symetrie, tvaru, změn na kůži
d) Prohlížení provádím z pravého i levého boku
e) Vyšetření provádím i se zvednutými pažemi
f) Prohmatám prs od zevního okraje k bradavce
g) Vyšetření provádím až do podpažní jamky
h) Vyšetřuji i oblast nad klíčkem (klíční kostí)
i) Na bradavce si všímám nepravidelnosti, sekrece
j) Prsy vyšetřuji i vleže
k) Vleže si dám paži za hlavu a krouživými pohyby vyšetřím jedno a poté
druhé prso
l) Pokud provádíte postup, který zde není uvedený, uveďte ho prosím zde:
……………………………………………………………………………….
m) Vyšetření neprovádím
12. Jsou Vaše informace ohledně samovyšetření dostatečné?
a) Ano
b) Ne (které informace Vám schází) .................................................................
13. V kolika letech má žena možnost využít bezplatného mamografického
vyšetření?
a) 40
b) 45
c) 50
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14. V jakém časovém intervalu je mamografické vyšetření hrazeno zdravotní
pojišťovnou?
a) jednou za rok
b) jednou za 2 roky
c) jednou za 5 let
15. Byla jste někdy na mamografickém vyšetření?
a) Ano
b) Ne
16. Pokud jste byla na mamografickém vyšetření, z jakého důvodu?
a) Na doporučení lékaře (nález hmatného útvaru v prsu)
b) V rámci prevence
c) Jiný důvod (uveďte prosím) ....................................................................
17. Máte dostatečné informace o mamologickém screeningu?
a) Ano
b) Ne (jaké informace Vám schází, uveďte prosím) .........................................
18. Které rizikové faktory rakoviny prsu znáte?
a) Věk nad 50 let
b) Ženy s karcinomem prsu na jedné straně
c) Výskyt rakoviny prsu v rodině
d) Časná menstruace (před 11. rokem věku)
e) Pozdní menopauza = přechod (po 54. roce věku)
f) Žádné těhotenství
g) První těhotenství po 30.-35. roce věku
h) Obezita
i) Stres
19. Jaké jsou typické příznaky rakoviny prsu?
a) Bulka nebo zatuhnutí
b) Změny tvaru, velikosti
c) Důlkovatění, hrboly
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d) Změny barvy kůže prsu
e) Nepravidelnost bradavky
f) Bolesti břicha
g) Náhlé zhubnutí
h) Zvracení
20. Znáte nějakou organizaci, společnost, které se zabývají prevencí rakoviny
prsu?
a) Ano (uveďte prosím)
………………………………………………..................
b) Ne
21. Zajímáte se Vy sama o tuto problematiku?
(rakovina prsu, prevence, mamografické vyšetření, …)
Využívám:
a) Přednášky
b) Internet
c) Účastním se charitativního běhu na podporu boje proti rakovině prsu
d) Letáčky
e) Informace u lékaře
f) Odborné články/literaturu
g) Jiné (uveďte prosím) ……………………………………………………
h) Nezajímám se
22. Pokud byste se chtěla k jakékoliv oblasti vyjádřit, můžete se vyjádřit zde:
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