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@ StátnÍ zdravotnÍ ustav

Neprodejné

Rakovina prsu paÉí k nejčastějším nádorovfm onemocněním žen. V Ceské
republice jich onemocní touto chorobou ročně několik tisíc, podle poslední statis-
tiky z r. 1995 bezmála 4 50o.
Navzdory tonlu, Že bylo dosaŽeno značného pokroku v diagnoze i komplexnÍ léčbě,
je procento umrtÍ na ťLlto chorobu v našÍ zemi jeclno z největšÍch na světě. Jedním
z dtjvodti tohoto stavu je skutečnost, Že znaČná Část onemocněnÍ . takŤka 45 oÁ - je

diagnostikována pozdě, v pokročilém stadiu. Základním predpokladem uspěchu
léčby je včasná diagnÓza.

PRÍZI.IAIS
Zhoubny nádor prsu ve svém prvopočátku většinou není bolestivy a po pravdě

Ťečeno nezprisobuje ani Žádnéjiné obtÍŽe. AŽ pÍi dalším r stu mrjŽe docházet k ne-

tativním změnám.
Nejčastější pŤíznaky' které mohou byt zapríčiněny zhoubnym nádorem, jsou:

. Bulka nebo zatuhnutÍ V prsu (nejčastěji v jeho horním zevnÍm kvadranru), even-
tuálně bulka v podpaŽí.

. ZměnY Ve tvaru a velikosti prsu.

. DrjlkovatěnÍ, hrboly nebo krjŽe vzhledu pomeranČové k ry.

. Zmény barvy kriŽe prsu.

. Nepravidelnost bradavky, zejména její vtahování, eventuálně vytok z bradavky.
V těchto pŤípadech je Eeba okamŽitě navštívit lékaŤe. Pamatujte, Že osm,

nejméně osm z cleseti nepravidelnostÍ prsu' nejsou rakovina.



PREVENCE
Prevence tohoto onemocněnÍ v pravém slova smyslu neexistuje a proto je zatím je-

dinym uČinnym prostŤedkem včasného odhalenÍ chorobY samovyšetŤování prs .

sAl'lo\nrŠETŘovaNÍ .
Nejjednodušší metodou včasného záchytu rakovinY prsu je samovyŠetrování vlast-

nÍch prsri. Jak je zťejmé z názvu, vyŠetŤovánÍ si žena provádí sama, a to pravidelně

kaŽdf měsíc. Ženy, které se samovyšetťovánÍm začÍnají, by si měly po dobu jednoho

měsíce vyšetŤovat prsY kaŽdy den. Jen tak se dobre naučÍ znát geografii vlastnÍch prs .
NejlepŠí obdobÍ pro samovyŠetŤování je druhf nebo fietí den po skončení men.

struace, kcly prsy jsou bez veŠkerého napětí. Pro Ženy, které nemenstruují' je vhodny
kterykoliv snadno zapamatovatelny den, napŤ. první den v měsíci.

SamovyšeEování se provádí v několika fázÍch:

1. Postavte se pred zrcadlo s volně spuŠtěnymi paŽemi, velice pečlivě sledujte oba

prsy (obr. 1). Všimněte si jejich symetriÍ, tvaru a změny ťvaru, eventuálně d lkovatěnÍ

Či změny na kriŽi. Část Žen má lehkou asymetrii prsri fieden prs větší), dalŠÍ Část má

vtaŽenou bradavku jiŽ od puberty.

Toto proh|1Ženi provádějte jak zepredu, tak z boku pravého i levého. DÍvejte se do

zrcadla a vzpaŽujte nad hlavu, poté paŽe za|oŽte za hlavu a tlaČte je dozadu (obr. 2).

I

2. DalŠÍ fáze - za|oŽte ruce V bok, svěste ramena a nepatrně svěste hlavu, lokty mírně

clopredu (obr. 5). V těchto polohách jsou opět prsy symetrické bez ťvarovych změn.

Za patologickych okolností m Žeme pozorovat drilkovatění' vtahovánÍ kriŽe atd.

obr. 1 obr. 2

Následující dvě fáze lze dobŤe provádět po večerní koupeli, protoŽe po vlaŽné sprše

jsou bradavky i k Že vláčné.

3. Zvedněte levou paŽi a brÍŠky prstri pravé ruky prohmatejte velmi peČlivě a opatrně

levy prs postupně v dolním zevním a obou vnitrních kvadrantech (obr. 4). Pohybujte

prsťy v malych soustŤednych kruzÍch okolo prsnÍho dvorce a okolo celého prsu.

SpeciálnÍ pozornost věnujte oblasti mezi prsem a podpaŽim aŽ do podpaŽní jamky a do

jejÍho vrcholu. Buďte pozorné na jakoukoliv bulku nebo nepravidelnost v podkoŽÍ. Toto

vyšetŤení pak doplnte vyŠetŤením oběma rukama proti sobě, poté totéŽ opakujte na

druhé straně. To znamená zveclněte pravou paŽi atd..'
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obr. 4

Poslední dvě fáze (obr. o) jsou prováděny v poloze vleŽe.

5. PoloŽte se na záda na rovnou poclloŽku. Pravou paŽi za|oŽte za hlavu nebo v bok

a rameno si podloŽte polštárem nebo sloŽenou osuškou. V této poloze dojde

ke zploštění prsu a k jeho roz|Iti. Tím se zjednoduší jeho prohmatání.

PouŽijte tychŽ krouŽivych pohybti jako jsme popsali v poloze vestoje. Zopakujte tytéŽ

manévry, totéŽ vyšetŤenÍ na straně levé.

PAT"IATUJTE

1. SamovyšetŤování je velmi drileŽitym návykem a mělo by se stát zcela
běŽnym zvykem prováděnym stejně samozŤejmě jako kaŽdodenní hygiena.

2. SamovyšetŤování pomáhá včasnému rozpoznání moŽné nádorové choroby,
ale nikdy nenahradí vyšetŤení lékaŤem.

3. Nádorové onemocněnÍ prsu není sdělnou (infekční) nemocí. Nelze se tedy
touto chorobou nakazit od jiné osoby, ani ji není moŽno pŤenést na kohokoliv
jiného.

4. Část Žen, trpících nádorovym onemocněním prsu, udává ve svém pŤed-

chorobÍ utaz, rider do prsu nebo jiné drobné poranění. Souvislost poranění

a vzniku nádoru prsu nebyla prokázána.

5. PŤedpokladem nejen rispěšné léčby' ďe i sníŽení procenta rimrtí na toto velmi
vážné onemocnění je včasná diagnÓza. Pamatujte, Že čím dŤíve je nádorové
onemocněnÍ odhaleno, tím většÍ je šance na jeho uplné vyléčení.

4. Jemně uchopte bradavku mezi

(obr. 5). TotéŽ opakujte na druhé

davky.

dva prsry a dÍvejte

straně. VšÍmejte si

se na jakékoliv nepravidelnosti

moŽné sekrece (vytoku) z bra-
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