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RAKOVINA PRSU 
 

O nemoci 
 
Rakovina prsu je chronické nádorové onemocnění a zároveň je považována 
za systémové onemocnění. Nádorové buňky se velmi často šíří do organismu mimo 
prs, a proto musí být obvykle podávána tzv. systémová léčba, která léčí onemocnění 
v celém organismu. 
 
Existuje několik typů rakoviny prsu a pro každý je vhodný jiný typ léčby. Nejdůležitější 
je, aby lékaři identifikovali, o jaký typ se jedná, a podle toho stanovili nejúčinnější 
strategii léčby. 

Asi u 60 % pacientek s rakovinou prsu nesou buňky nádoru na svém povrchu 
hormonální receptory (přijímače), konkrétně estrogenní receptor (ER) 
a progesteronový receptor (PR +).  

U přibližně 15 % pacientek s karcinomem prsu se vyskytuje na povrchu nádorových 
buněk receptor HER2/neu pro lidský epidermální (epidermus – nejsvrchnější vrstva 
kůže) růstový faktor.   

Další skupinou (cca 10 %) jsou pacientky s triple negativním karcinomem prsu, 
bez příslušných receptorů na povrchu nádorové buňky.  
 

STÁDIA 

Karcinom prsu můžeme zastihnout v časném stádiu, kdy je omezen pouze na prs 
a má velkou naději na vyléčení. V lokálně pokročilém stádiu s postižením uzlin 
v podpaží stále existuje naděje na úplné vyléčení.  

V generalizované fázi (rozšíření na celý organismus), s přítomností vzdálených 
metastáz, onemocnění zatím zcela vyléčit nelze.  

 
METASTATICKÁ RAKOVINA PRSU 
 

1. METASTÁZY 
 
Metastázy jsou důsledkem šíření nádoru. Vznikají oddělením buněk 
primárního nádoru a jejich vycestováním do vzdálených částí těla krevní nebo 
lymfatickou cestou. Zpočátku jsou metastázy malé (mikrometastázy) a nemusí 
působit žádné obtíže, nemusí být zachyceny ani zobrazovacími přístroji.  
 
Karcinom prsu nejčastěji metastázuje do místních lymfatických uzlin, do kostí, 
jater, plic, kůže a mozku. Rozšířit se může ale i do jiných částí těla. 
 
Pokud již dříve žena prodělala rakovinu prsu, průběžné testy mohou ukázat, 
že rakovina zmizela. I přesto u určitého procenta pacientek zůstávají v těle 
mikrometastázy, které testy nezachytily, ale v těle přetrvávají i přes 



podstoupenou léčbu.  
 
Metastázy pak nemusí být v prsu, ale v jiných částech těla. Navzdory tomu se 
stále jedná o rakovinu prsu, protože nádorové buňky v metastáze jsou shodné 
s nádorovými buňkami v původním nádoru.  
 

2. SIGNÁLY NÁVRATU ONEMOCNĚNÍ 
 
Příznaků, které mohou signalizovat návrat onemocnění, je mnoho a závisejí 
na lokalizaci a velikosti nádoru.  
 
Důležité je, aby při jakýchkoliv nezvyklých obtížích kontaktovala pacientka 
lékaře. Jenom tak je možné včas rozpoznat návrat onemocnění a zahájit 
vhodnou léčbu. 
 

3. MOŽNOSTI LÉČBY 

V současné době existuje několik typů léčby pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu. Lékař volí léčbu podle toho:  

- o jaký typ nádoru se jedná 
- jaká je jeho růstová aktivita 
- podle věku pacientky 
- rychlosti návratu onemocnění 
- rozsahu nemoci  

Ženy s metastatickou rakovinou prsu dostanou buď jeden typ léčby, nebo 
kombinovanou terapii. Léčba může zahrnovat hormonální terapii, cílenou 
terapii, chemoterapii, radioterapii a chirurgii.  

Je nutný individuální přístup ke každé pacientce, a proto je i léčba každé 
pacientky odlišná a reflektuje její skutečný zdravotní stav. 

 

„Onkolog je jako krejčí, který konfekci přešije pacientce na míru.“ 

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka 

 

Současně podávaná terapie, kterou dnes považujeme za běžnou, ještě před 
několika lety neexistovala. Se zvyšujícím se průměrným věkem dožití roste 
i důraz na kvalitu života a to i u pacientů s chronickými onemocněními, 
pacientky s metastatickou rakovinou prsu nevyjímaje. Proto jsou stále vyvíjeny 
nové léky, které ženám s touto nemocí umožní žít život, jaký si přejí.  
 

3.1 HORMONÁLNÍ TERAPIE  

Hormonální terapie je určená pro pacientky, jejichž nádorové buňky na svém 
povrchu nesou hormonální receptory (ER a PR). Mechanismem účinku je 



zamezení podpory růstu a dělení nádoru prostřednictvím ženských pohlavních 
hormonů. Pokud se nádor adaptuje na dosavadní účinnou hormonální léčbu 
a ta přestává fungovat, je třeba ji vyměnit za jinou.  

 
3.2 CÍLENÁ TERAPIE 

 
Cílená terapie je systémová léčba, která je zaměřená na zablokování 
konkrétní signální dráhy stimulující nádorovou buňku k růstu. Tato léčba je 
k dispozici pouze pro některé typy nádorů prsu.  
 
3.3 CHEMOTERAPIE 

Chemoterapie je systémová terapie, která ničí rychle se dělící buňky. Jejím 
cílem je zpomalit nebo zastavit rozšiřování nádorových buněk.  

 

3.4 RADIOTERAPIE 

 
Tato lokální léčebná metoda slouží u pacientek s metastatickým 
onemocněním pouze jako doplňková metoda. Používá se hlavně v případě 
kostních metastáz, k zmírnění bolesti a lokální kontrole nemoci nebo například 
u mozkových metastáz.  
 
3.5 CHIRURGIE 

 
Karcinom prsu je považován za systémové onemocnění a chirurgická léčba se 
využívá pouze jako paliativní výkon, jehož cílem je ulevit pacientce v obtížích 
s metastatickým onemocněním (sanační mastektomie: u některých pacientek 
se přistupuje k odnětí prsu s cílem odstranění rozpadlého nádoru prsu, 
který pacientku obtěžuje zápachem nebo krvácením).  
 
 

4. SOCIÁLNÍ ASPEKTY KARCINOMU PRSU 
 
Onemocnění karcinomem prsu zásadně ovlivňuje nejen život pacientky, 
ale celé její rodiny. Dotýká se vztahů v rodině, její pracovní schopnosti, 
psychiky i fyzické výkonnosti. Tento nepříznivý stav je možné dobře zvládnout, 
pokud netrvá dlouho a onemocnění se úspěšně vyléčí. To se ale netýká 
nemocných v nevyléčitelné fázi nemoci. S chorobou v tomto stádiu je 
v současné době možné žít mnoho let a je třeba se na takový život adaptovat 
tak, aby netrpěla nemocná, ani její blízcí. S touto skupinou žen, která se stále 
rozšiřuje, ale zatím náš zdravotnický systém moc nepočítá. Takové ženy 
potřebují podat pomocnou ruku v mnoha oblastech a k tomu slouží i současná 
kampaň „NEJSEM na odpis“.  

 



5. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
 
V únoru a březnu 2016 se ONKO Unie obrátila na ženy – pacientky 
s karcinomem prsu v celé České republice pomocí orientačního 
dotazníkového šetření s cílem zjistit co nejvíce informací o jejich postojích 
k nemoci, léčbě, ale i komunikaci, potřebách a přáních. Z odpovědí 
oslovených žen potom ONKO Unie vycházela při plánování edukativní 
kampaně NEJSEM na odpis.  
 
Dotazníkové šetření probíhalo na webové stránce www.onko-unie.cz. Ženy 
byly oslovovány pomocí letáku pacientskými organizacemi i lékaři – onkology 
ve specializovaných centrech (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 
Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Masarykův 
onkologický ústav v Brně a Onkocentrum Zelený pruh v Praze) s žádostí 
o vyplnění dotazníku v tištěné nebo elektronické podobě.  
 
K polovině dubna 2016 poskytlo své odpovědi 137 žen. Většina z nich bydlí 
ve větších městech a více než polovina má středoškolské vzdělání.  
 

 
 
Graf ukazuje procentuální zastoupení žen podle stádia onemocnění 
na základě jejich vlastního hodnocení. 
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Věkové rozložení respondentek bylo značně široké – nejmladší ženě bylo 31 
let, nejstarší 86 let. 56 % žen bylo vdaných, 20 % z dotazovaných se staralo 
o děti do 18 let ve společné domácnosti. 
 
99 % dotázaných považuje za důležité, aby pacientky měly znalosti o své 
nemoci a pozitivní je také to, že se ženy v 96 % také samy snažily informace 
zjišťovat. Nejdůležitějším zdrojem informací je lékař – 32 % odpovědí 
a internet s podílem 20 %. Následují informace od pacientek se stejnou 
zkušeností, od zdravotní sestry, dále pak materiály určené pacientkám, noviny 
a časopisy. Nejmenší váhu přikládají oslovené ženy sociálním sítím. 
 
Další blok otázek směřoval na úroveň znalostí o nemoci a spokojenost 
s možnostmi léčby. 
 

 
 
Tento graf ukazuje, že polovina žen má potřebu dalších informací o svém 
onemocnění, což koresponduje s následujícím grafem, na kterém je vidět 
spokojenost žen s možnostmi léčby. 
 

 
  
Opět polovina dotázaných pacientek vidí rezervy v současných možnostech 
léčby. 
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Šetření se věnovalo i otázce, zda pacientky dokáží samy určit stádium své 
nemoci, což předpokládá dostatek informací o jejich onemocnění. Zde je vidět 
nárůst odpovědí „Vím o tom velice málo“ směrem od časného karcinomu prsu 
k metastatickému stádiu a vlastně přímá úměra k procentuálně klesající 
odpovědi „Vím o tom hodně“. 
 
Grafy ukazují odpovědi pacientek na otázku: 
  
Do jaké míry znáte obsah níže uvedených pojmů souvisejících s rakovinou 
prsu? 
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S ohledem na připravovanou kampaň chtěla ONKO Unie také ověřit, 
zda dokáží ženy o své nemoci mluvit a jaké aktivity by uvítaly. 
 

 
 
Z dotazníků se dá vysledovat, že obecně ženy nemají problém hovořit o 
nemoci, záleží však na několika faktorech: 
 
1. s kým hovoří (nemají problém u lékařů, na opačném spektru jsou 

kolegyně/kolegové v práci) 
2. v jakém stádiu onemocnění jsou (u metastatického stádia se zvyšuje 

procento odpovědí „Nechci nikoho obtěžovat“ (viz následující graf), 
což souvisí 

3. i s věkem pacientky, starší ženy jsou uzavřenější 
 

 
 
Poslední část dotazníku je věnována pacientským organizacím a aktivitám, 
o které mají ženy zájem. Pozitivní je, že tyto organizace mají celkem výraznou 
publicitu – 83 % dotázaných uvedlo, že zná některou pacientskou organizaci. 
Z aktivit, které ženy vybraly jako přínosné, je na prvním místě nabídka 
fyzioterapie a relaxačních cvičení. Tuto variantu zaškrtlo 80 % dotázaných, 
následují vzdělávací aktivity s informacemi o léčbě, léčebném režimu apod. 
a kulturními aktivitami. 
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Shrnutí: 
 
Závěrem lze říci, že toto orientační dotazníkové šetření potvrdilo základní 
předpoklady ONKO Unie pro přípravu edukativní kampaně:  
 

- pacientky i veřejnost nemají dostatečné informace o metastatické 
rakovině prsu 

- komunikace o pokročilých stádií karcinomu prsu je limitovaná 
- v možnostech léčby jsou mezi pacientkami nastavena větší 

očekávání  
- pacientky vítají aktivity pacientských organizací 

 
„Jsme rádi, že jsme se jako ONKO Unie rozhodli věnovat se v příštím období 
problematice metastatického karcinomu prsu, neboť je v této oblasti co 
zlepšovat. Dotazník bude ponechán ještě po nějakou dobu na webových 
stránkách ONKO Unie www.onko-unie.cz aktivní a budeme velmi rádi, když se 
o svůj názor s námi podělí i další ženy,“ dodává ředitelka ONKO Unie Mgr. 
Petra Adámková. 
 
 

6. KRÁTCE O ŽIVOTĚ S METASTATICKOU RAKOVINOU PRSU 
 
• Metastatická rakovina prsu je chronické onemocnění. 
• Při vhodné léčbě s ním s určitými omezeními může většina žen žít normální 

život, být s rodinou, přáteli, chodit do zaměstnání. 
• Tato nemoc není tabu, stejně jako jiná chronická onemocnění (např. 

nespecifické střevní záněty – Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, 
jaterní cirhóza, atp.). 

• Není třeba bát se o ní mluvit. 
• Vyvíjejí se stále nové léky, které pomohou zlepšit kvalitu života více ženám, 

nelze ztrácet naději. 
• Ženy s touto nemocí je třeba podporovat, aby mohly žít běžný „barevný“ 

život. 

 

„Metastatická rakovina prsu není předpokoj krematoria, ale je to chronické 
onemocnění, které je možné dostat pod kontrolu a žít s ním normální všední 
život.“ 

    doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka  

 

http://www.onko-unie.cz/


7. DIVADELNÍ HRA HAPPY END 
 
Ambasadorkami kampaně „NEJSEM na odpis“ jsou 
představitelky onkologických pacientek divadelní hry 
Happy End, kterou uvádí Divadlo Rokoko, herečky 
Dana Batulková a Jitka Smutná.  
 
Režisér Arnošt Goldflam připravil neotřelou komedii 
izraelské dramatičky Anat Gov, která v její zemi 
vzbudila velký rozruch. Otevřeně se totiž zabývá 
chorobou, která se dnes nějakým způsobem dotýká 
téměř každého - rakovinou. Anat Gov s humorem 
a nadhledem nabízí různé pohledy, jak se s takovou 
situací vyrovnat, aniž by člověk ztratil svobodu, 
důstojnost a hlavně optimismus. Proto inscenace 
nabízí nejen skvělé herecké výkony, ale i hudebně-
taneční výstupy, které celou hru posunují do roviny 
téměř groteskní. 
 
Anat Gov patřila k předním izraelským dramatikům posledních let. Její původní 
profesí bylo herectví, ale poměrně záhy se začala věnovat psaní. Její hry jako 
Největší přátelé, Manželství nebo Lysistráta 2000 získaly v Izraeli řadu 
ocenění a měly velký divácký ohlas. Komedie Ó, můj bože se pak úspěšně 
uváděla v Evropě i v Americe.  
 
Happy End začala psát poté, co u ní lékaři objevili rakovinu. Rozhodla se 
o své chorobě hovořit naprosto otevřeně a tato tragikomedie je toho důkazem. 
I když se dotýká natolik závažných věcí, jakými jsou nemoc a smrt, nechybí jí 
humor a nadhled. Tímhle neotřelým přístupem si získala srdce mnoha diváků 
a současně podpořila prevenci v boji proti této záludné chorobě. Anat Gov 
přežila s rakovinou čtyři roky, během kterých, jak sama řekla v jednom 
z posledních rozhovorů, bylo víc dobrých než špatných dní. Přestože nemoci 
nakonec v roce 2012 podlehla, poselství, které divákům zanechala, 
totiž „Nikdy neztrácejte naději a berte si z života to nejlepší“, je stále živé.   

  



8. KONTAKTY 
 
ONKO Unie, o. p. s., Petra Adámková, petra.adamkova@onko-unie.cz,  
mobil 607 216 236 
 
Crest Communications, Jana Bakešová, jana.bakesova@crestcom.cz,  
mobil 731 613 604 
 

 www.nejsemnaodpis.cz 

 www.onko-unie.cz  
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