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INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE PRSU
INFORMACE PRO PACIENTY

Vážená pacientko. V následujících týdnech podstoupíte na Klinice onkologie a 
radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové léčebné ozáření prsu formou 
intersticiální brachyterapie. Cílem této léčby je snížit riziko návratu zhoubného 
onemocnění prsu po jeho předchozím chirurgickém odstranění. Brachyterapie 
je spolu s operací a následnou hormonální léčbou jednou ze součástí komplexní 
léčby časného karcinomu prsu. Oproti zevnímu ozařování má brachyterapie (tzv. 
vnitřní ozařování) výhodu aplikace vysokých dávek záření přímo do okolí nádo-
rového ložiska, což vede k šetření okolních struktur a zkrácení celkové doby léčby.

Následující informace a pokyny Vám poslouží jako průvodce Vaší léčbou bra-
chyterapií.

Časový průběh léčby
Celková délka hospitalizace od přijetí 
k operaci po ukončení brachyterapie je ob-
vykle 12–14 dnů. K hospitalizaci si zabalte 
potřebné věci na tuto dobu. Po absolvování 
vstupních vyšetření budete přijata na od-
dělení chirurgie, kde Vám bude odstra-
něna část prsu s nádorem. Během tohoto 
výkonu v celkové anestezii budou do prsu 
jednorázově zavedeny plastové katetry pro 
brachyterapii (obr. 1). Tyto katetry se za-
vádějí v potřebném množství a rozmístění 
tak, aby pokrývaly okolí původního nádo-
ru. Zavedení katetrů prodlouží operační 
výkon o přibližně 15 minut.

Po ukončení brachyterapie
Bezprostředně po ozáření poslední frakce brachyterapie Vám lékař šetrně od-
straní katetry z prsu. Tento výkon je nebolestivý a nevyžaduje anestezii. Zdravot-
ní sestra zajistí toaletu, dezinfekci a sterilní krytí vpichů po brachyterapii. Krytí 
ponechte na prsu po dobu 3 dnů, poté lze krytí trvale odstranit a kůži šetrně ospr-
chovat. Po úplném zhojení vpichů jizvy několik týdnů šetrně promašťujte. V pří-
padě bolestivého otoku prsu, hnisavého výtoku, či horečky informujte neodklad-
ně ošetřující personál. V prsu po léčbě nezůstává žádná radioaktivita, můžete se 
tedy bez obav pohybovat mezi ostatními lidmi, včetně dětí a těhotných žen. Do 
týdne po léčbě byste se měla být schopna vrátit ke svým běžným činnostem. 

Nežádoucí účinky brachyterapie
Mezi časné vedlejší účinky léčby patří zarudnutí v místě po zavedení katetrů 
(obr. 4), možný vznik modřin a riziko infekce rány. Kožní reakce po ozáření (za-
rudnutí, olupování pokožky) se vyskytuje výjimečně. Časné kožní reakce a za-
rudnutí vpichů se stávají s odstupem času méně viditelnými a obvykle zcela zmizí 
v průběhu několika měsíců (obr.5). 

Některé nežádoucí účinky se mohou objevit až s odstupem času po ukončení léč-
by. K možným pozdním účinkům brachyterapie patří zejména zbytnění podkoží 
(fibróza), či naopak ztenčení podkoží (atrofie). Rozsah těchto změn je individuální 
a nelze jej dopředu odhadnout. V místě vyšší kožní dávky se mohou objevit hyper-
pigmentace (zvýšené opálení pokožky) a viditelné metličkové žilky podkoží. Pozd-
ní kožní reakce jsou obvykle nevratné a mohou zanechat trvalý kosmetický efekt.

Obr. 4: Zarudnutí vpichů ihned po 
ukončení brachyterapie

Obr.5 Zhojení vpichů 6 měsíců 
po brachyterapii

Obr. 1: Zavedené plastové katetry 
pro brachyterapii



Po operačním výkonu musí uběhnout 6–7 dnů, během kterých dojde ke zhojení 
operační rány. Tato doba je také nutná k definitivnímu mikroskopickému vy-
šetření odebraného nádoru a uzlin před zahájením brachyterapie. Během této 
doby zajistí personál chirurgické kliniky pravidelné kontroly a sterilní převazy 
operační rány a katetrů, k zabránění vniku infekce. Přibližně 5. den po operaci 
budete přeložena na oddělení Kliniky onkologie a radioterapie, kde bude zahá-
jeno plánování brachyterapie.

Příprava a plánování brachyterapie
Po přijetí na oddělení onkologie budete v oprovodu sanitáře odeslána na tzv. 
simulátor, kde vám bude lékařem a zdravotní sestrou brachyterapie odstraněn 
drén a provedeno očistění a upravení polohy plastových katetrů. Následně ab-
solvujete tzv. simulaci, neboli zobrazovací vyšetření na CT simulátoru (obr. 2), 
což je přístroj využívající rentgenové záření, díky kterému lze získat přesné 
informace o anatomickém uspořádání operované oblasti, okolních struktur a 
rozmístění jednotlivých katetrů. Po simulaci a sterilním převazu budete ode-
slána zpět na lůžkové oddělení, kde budete čekat na vyzvání k zahájení vlastní 
brachyterapie. 

Před zahájením léčby musí lékař s radiologickým fyzikem pečlivě připravit 
individuální ozařovací plán, což může trvat další 1–2 dny. Léčba brachyterapií 
je tak obvykle zahájena 6–7 pooperační den. Před zahájením léčby musí být 
známy výsledky histologického vyšetření 
odstraněného nádoru a uzlin, což může 
v některých případech způsobit další ča-
sovou prodlevu. V případě nepříznivých 
výsledků histologického vyšetření může 
být od léčby brachyterapií ustoupeno 
úplně.

Stejně jako po jiném chirurgickém zákro-
ku, očekávejte po zavedení katetrů určitou 
bolest a nepohodlí v operované oblasti, a 
to zejména prvních 24 hodin po zavedení. 
Na žádost Vám budou podány léky na bo-
lest. Přítomnost katetrů v prsu již násled-
ně další bolesti nepůsobí.

Po celou dobu léčby až do odstranění 
katetrů udržujte obvazy a místa vložení 
katetrů suchá, umývejte se od pasu dolů. 
Neaplikujte do okolí prsu deodoranty, 
parfémy, sprchová mýdla. Noste volné 
bavlněné oblečení, nezvedejte těžká bře-
mena.

Provedení brachyterapie
Principem brachyterapie je opakované 
zavádění zdroje záření skrze plastové 
katetry přímo do okolí původního nádo-
ru, kde předpokládáme mikroskopické 
zbytky onemocnění. Brachyterapií dojde 
k léčebnému ozáření jen nezbytně nutné 
oblasti prsní žlázy, aniž by byly bezdůvodnému ozáření vystaveny okolní zdra-
vé struktury (zdravá prsní žláza, kůže, plíce, ev. srdce). Brachyterapií (obvykle 
8–10 ozáření) lze aplikovat větší dávku záření až 2× denně, čímž se celková 
doba léčby zkrátí na 4–5 pracovních dnů (oproti 4–5 týdnům zevního ozařová-
ní). Ozařování probíhá vždy na sálku brachyterapie v přízemí kliniky. 

K prvnímu ozáření Vás vyzve a doprovodí zdravotní sestra, nebo sanitář. Další 
ozařování bude probíhat 2× denně, vždy v ranních a odpoledních hodinách. 
Před každým ozářením napojí personál brachyterapie plastové katetry ke zdroji 
záření tzv. přenosovými trubicemi (obr. 3).

Ozařování je nebolestivé, během léčby nic neucítíte. Při každém ozáření bude-
te při plném vědomí ležet na zádech na sálku brachyterapie. Personál nemůže 
být během ozařování přítomen s Vámi v místnosti, ale bude sledovat průběh 
ozařování kamerovým systémem. V případě potíží můžete přivolat personál a 
přerušit ozařování zvednutím ruky. Bezprostředně po každém ozáření za Vámi 
přijde sestra zpět na sálek, odpojí katetry, provede převaz a sterilní krytí prsu a 
pomůže Vám s obléknutím. 

Obr. 3: Napojení katetrů ke 
zdroji záření

Obr. 2: CT simulátor
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