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Hradec Králové ONEMOCNĚNÍ PRSU

Vážený paciente, vážená pacientko,
rozhodl(a) jste se podrobit operačnímu výkonu prsu pro jeho onemocnění. Před touto operací budete informován(a) 
ošetřujícím lékařem a operatérem o důvodu operace, povaze a rozsahu chirurgického zákroku, způsobu jeho pro-
vedení a možných komplikacích a následcích. Budete také informován(a) o okolnostech, které by mohly nastat, 
pokud operační výkon nepodstoupíte. Tento materiál by Vám měl podat základní informace o chirurgické léčbě 
určitého onemocnění prsu. Měl by být návodem k Vašemu rozhovoru s ošetřujícím lékařem.

ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE
Mléčná žláza je složena z variabilního množství lalůčků (15-25 lobulů) a vývodů (duktů), které se stromovitě větví 
do periférie a centrálně se spojují v hlavní vývod, ústící na prsní bradavce. Parenchym mléčné žlázy je zabalen 
do tukového tělesa, na povrchu je kožní kryt s areolou a prsní bradavkou. Prs je rozdělen na čtyři kvadranty 
a centrální část. Důležitou složkou je lymfatická drenáž mléčné žlázy. Spádovou oblastí je krajina stejnostranné-
ho podpaží (axila) a předního mezihrudí (mediastinum). Zhoubné nádory mohou metastazovat do spádových 
lymfatických uzlin, proto je třeba znát jejich stav. Mléčná žláza podléhá hormonálním regulacím. Jejich vlivem 
se mění struktura žlázy. Hormonální dysbalance vedou k morfologickým změnám. Ty mohou být významné 
a prognosticky závažné.

ONEMOCNĚNÍ, PŘÍČINY, VZNIK
Prs může být postižen vývojovou vadou, zánětem, poraněním, nenádorovými změnami, nezhoubnými 
a zhoubnými nádory.
Vývojové vady prsu a jejich léčba patří do rukou plastického a kosmetického chirurga. 
Zánět způsobují baktérie. Nejčastěji jde o akutní hnisání. Při chronickém průběhu se tvoří píštěle s hnisavou 
sekrecí. Zánět se vyskytuje nejčastěji v době poporodní, v šestinedělí. Poranění prsu vzniká nárazem nebo tupým 
úderem. Jde o zhmoždění, často s tvorbou hematomu. Poranění prsu není příčinou nádorového bujení.
Nenádorová onemocnění mléčné žlázy se objevují nejčastěji mezi 20. - 50. rokem života. Jsou charakterizována 
změnou struktury prsu, především tvorbou vaziva a cyst. Tyto procesy jsou hormonálně závislé. Některé změny 
mohou předcházet vzniku nádoru. Nazýváme je prekancerozy.
Nezhoubné nádory prsu jsou časté. Jde o papilom, adenom, fi broadenom, lipom, hemangiom. Je vhodné je 
odstranit, zvláště když se zvětšují a mají nejistou prognózu.
Nejzávažnějším onemocněním je karcinom prsu (KP). Ročně je v ČR zjištěno cca 5 500 nových případů. Rozho-
dující je jeho včasná diagnóza a komplexní léčba. V časném stádiu KP existuje velká naděje na úplné vyléčení. 
Naopak neléčený nebo pozdě diagnostikovaný karcinom prsu má pro další život pacienta zásadní důsledky. 
Chirurgická léčba karcinomu prsu patří mezi nejdůležitější v komplexu celé léčby. Pacient s tímto onemocněním 
by měl být odborně sledován po dobu 10 let.
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MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY
Je to především somato-fyzikální vyšetření pohledem a pohmatem. Toto vyšetření může žena provádět i sama v rámci 
tzv. sebevyšetřování prsu. Ošetřující lékař  Vám zásady a provedení vysvětlí. Zásadním vyšetřením je RTG mamografi e, 
UZ vyšetření, mikroskopické (bioptické) vyšetření odebrané tkáně. Odborný lékař rozhodne, zda bude třeba některých 
doplňujících vyšetření jako je magnetická rezonance. Bioptické vyšetření rozhodne mezi nádorovým a nenádorovým 
onemocněním a určí blíže jeho charakteristiku. Odběr tkáně se provádí punkcí nebo chirurgickým způsobem, tzv. excizí.

DŮVODY OPERACE
Z časového hlediska může jít o: 
a) urgentní, akutní operační výkon, je indikován u hnisavého zánětu nebo krvácení
b) výkony plánované – jednoznačně převažují. Mají charakter diagnostický nebo léčebný. 
Cílem u léčebného výkonu je sanovat či odstranit nemocnou část prsu nebo celý prs. U zhoubných nádorů je třeba 
provést výkon na spádovém lymfatickém systému z téhož nebo dalšího operačního řezu. Operace na prsu se prová-
dí v místním nebo celkovém znecitlivění. Typ anestezie se určí podle povahy onemocnění, jeho lokalizace a rozsahu. 
Pro celkovou anestezii je nutné předoperační vyšetření, event. vyšetření specialistů (kardiolog, diabetolog apod.). 

PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA
Pacient musí lékaře informovat o lécích, které užívá. Dále o stavech, které zvyšují riziko operačního výkonu, nebo mohou 
mít za následek pooperační komplikace. Jsou to: alergie, krevní choroby, poruchy srážlivosti krve, léky zvyšující krvácivost, 
závažné interní choroby. Pro místní anestezii není zásadní příprava nutná. Lékař event. sdělí, které léky před výkonem 
vysadit a na jak dlouho. Před celkovou anestezií nesmíte 6 hod. požívat potraviny a tekutiny. Nezbytnou speciální přípra-
vu Vám zařídí ošetřující lékař (antikoagulační léčba, aplikace ATB, infuzní léčba). Pokud je operační pole ochlupené, bude 
oholeno (axila). V některých případech je třeba těsně před výkonem označit v prsu nemocné místo. Značení se provádí 
nákresem nebo zavedením kovového drátku pod RTG kontrolou v místním znecitlivění. V případě vyšetření spádové sen-
tinelové uzliny Vám bude aplikováno radiofarmakum na specializovaném pracovišti. Zde budete podrobně informováni. 
Operátor Vám vyznačí na palcové straně dlaně Vaší ruky nesmyvatelnou fi x-tuží stranu operačního výkonu.

LÉČBA – OPERACE
Rozsah operačního výkonu stanoví chirurg, případně se skupinou odborníků, kteří se zabývají komplexní pro-
blematikou. Operace na prsu se provádí na operačním sále ambulantně nebo za hospitalizace. Po ulehnutí na 
operační stůl a nezbytné přípravě operačního týmu se přikročí k samotnému výkonu. V případě místní anestezie 
Vám operační tým natře dezinfekční látkou operační pole. Sterilními rouškami zakryje Vaše tělo a blíže vymezí 
operační plochu. Aplikace místního anestetika se děje injekčním způsobem do místa operace. Procedura je 
minimálně bolestivá. Délka operačního výkonu v místní anestezii nepřesahuje 30 min. Po výkonu budete moci 
přijímat tekutiny a potravu a také opustit chirurgické pracoviště. Dostanete podrobnou odbornou zprávu s dopo-
ručením, jak ovlivnit bolest, kdy přijít na převaz a kontrolu.
V případě celkové anestezie je anestetikum aplikováno do žíly. Během několika minut postupně ztratíte vědomí. 
Následně operační tým natře dezinfekční látkou operační pole a zarouškuje stejným způsobem, jak bylo zmíněno. Délka 
operačního výkonu se řídí povahou choroby, lokalizací a jejím rozsahem. Zpravidla nepřesáhne 90 min.. Po ukončení 
výkonu budete probuzen(a) a převezen(a) na pooperační pokoj. Zde bude monitorován Váš stav, dostanete léky proti 
bolesti, infuze. Po 2 hod. budete transportován(a) na původní oddělení, nebo propuštěn(a) do domácí péče.
Incize – rozříznutí prsu a uvolnění hnisu, sanace ložiska a jeho drenáž. Výkon trvá asi 10 min..
Excize – vytnutí části tkáně prsu v nezbytném rozsahu. Pokud není ložisko spolehlivě hmatné, vyžaduje navigaci 
nákresem nebo drátkem. Po odběru tkáně operatér rozhodne o nutnosti a způsobu drenáže. Odebraná tkáň je 
poslána na bioptické vyšetření. Tímto způsobem jsou ošetřena nenádorová onemocnění prsu typu mastopatie, 
adenozy a mikrokalcifi kace. Exstirpace je cílené odstranění nezhoubného nádoru nebo ložiska.

Výkony pro karcinom prsu – rozsah chirurgického výkonu se řídí lokalizací nádoru, jeho fenotypem a stádiem 
choroby

Prs šetřící výkony – parciální mastektomie. Je odstraněna pouze nemocná část prsu s lemem zdravé tkáně. 
Do původního místa nádoru vkládá chirurg 3-4 kovové klipy pro navigaci  radioterapie, která musí následo-
vat. Zbylou část rekonstruuje, do operační rány vkládá  podtlakový drén, součástí je zákrok na lymfatickém 
systému stejnostranné axily.
Amputace celého prsu – chirurg snese z raketového řezu, který sahá od hrudní kosti po podpaží, celý prs. 
Operační ránu drénuje, okraje rány modeluje a sešije. Součástí výkonu je  zpravidla výkon na lymfatickém 
systému stejnostranné axily.

█

█

█

█

Výkony na lymfatickém systému - detekce, odstranění a biopsie sentinelové uzliny. Provádí se radiofar-
makem a patentní modří. Radiofarmakum je aplikováno 2 hod. před operací na specializovaném pracovišti.  
Patentní modř se aplikuje injekčním způsobem na operačním sále do místa nádoru u   pacienta v narkoze před 
zarouškováním. Následuje 10 min. masáže měkkých tkání prsu.  Má usnadnit průnik modři do lymfatických 
cest. Pokud je sentinelová uzlina postižena nádorem následuje v druhé době disekce axily.
Disekce axily je stálým standardem při výkonu pro karcinom prsu. Odstraňují se uzliny ze dvou etáží axily.

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
Po narkoze můžete nejdříve za 4 hod. přijímat potravu a tekutiny. Bolesti v ráně jsou nejvíce intenzívní první 
2 dny. Dostanete léky na jejich ztišení. Důležité je sledování kompresivního obvazu. Prosáknutí obvazu vyžaduje 
účast lékaře. Pokud je operační rána drénována, je sledován a zapisován denní odbyt z drénu. Drenáž Vám 
bude odstraněna při odbytu 10-20 ml/den. Gumové rukavicové drény odstraňujeme za 48 hod.. Od prvního 
pooperačního dne budete pozvolna rozcvičovat horní končetinu na operované straně. Plný pohyb se vrátí nejdéle 
do 2 týdnů. Odstranění stehů provedeme zpravidla ve 2 fázích převazu za 7 a 10 dnů.

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE
a)  časné – krvácení operační rány, její rozestup (dehiscence), infekt, retence tekutiny vyžaduje intervenci opera-

téra nebo ošetřujícího lékaře
b)  pozdní – tvorba vazivových tětiv v axile – vyžaduje tlakové masáže a promašťování kůže

•  brnění, mravenčení v horní končetině operované strany může vyžadovat vyšetření neurologem
•  nejobávanější komplikací je lymfedém horní končetiny po chirurgickém výkonu v axile. Vyžaduje včasné
 zachycení a intenzívní antiedematozní léčbu pod odborným vedením.

c)  resekční linie s kontaktem nádoru v okraji nebo úzký lem zdravé tkáně pod 1 mm vyžaduje zpravidla reo-
peraci. Pokud taková situace nastane, vysvětlí Vám celou problematiku ošetřující lékař nebo operatér.

d)  celkové komplikace – především plicní, srdeční, záněty žil s embolizací, atp. Důležitá je jejich prevence v pří-
pravě pacienta.

RIZIKOVÉ OKOLNOSTI
Mezi hlavní rizikové faktory patří cukrovka, hypertenze, lékové a jiné alergie, poruchy srážení krve, onemocnění 
srdce, těhotenství, chronické užívání některých léků (kortikoidy), poruchy imunity, záněty žil, obezita.
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


