DIAGNOSTIKA METASTÁZ KARCINOMU PRSU
Velmi důležité je zjištění obtíží pacientky. Pokud pacientka nesdělí, že má nějaké
obtíže, lékař se na ně nemůže zaměřit a případné metastázy neodhalí.
Při běžné kontrole lékař pohmatem a pohledem zkontroluje operovanou oblast
(hrudník a prs nebo prsy, nadklíček a podpaží). Důležité je každý rok po operaci prsu
mamografické vyšetření, vyšetření cílené podle sdělených obtíží pacientky a vyšetření
ke kontrole toxicity léčby (vaginální ultrazvuk při léčbě tamoxifenem, denzitometrie
při léčbě inhibitory aromatáz, echokardiografie u některých cytostatik a další).
JAK POZNAT NÁVRAT ONEMOCNĚNÍ?
Signálů recidivy karcinomu prsu – návratu onemocnění – je mnoho. Patří sem například bolest, zejména změna charakteru bolesti, intenzity, vyzařování. Varovným
signálem je například to, že bolest nepřejde ani v klidu. Neurologické příznaky
jako je dvojité vidění, brnění končetiny (bez souvislosti s podanou chemoterapií)
by neměla žádná pacientka podceňovat. Dušnost nevysvětlitelná jinou chorobou
(astma, onemocnění srdce) může být způsobena metastázami do plic. Hubnutí
bez zjevné příčiny a nebo nechuť k jídlu bývá u metastáz do jater, stejně tak jako
zažloutnutí kůže nebo bělma očí.
Obecně jakákoliv změna stavu je důvodem k došetření pacientky. Je nutné si uvědomit, že lékař, který se o obtížích své pacientky nedozví, nemůže je ani vyšetřovat
a tak na metastázy může přijít až ve chvíli, kdy je dost obtížné cokoliv podniknout.
Metastatický karcinom prsu je onemocnění, které je zpravidla nevyléčitelné. To
však neznamená, že jeho průběh nedokážeme ovlivnit a že bychom jej nedokázali léčit. Význam má i zlepšení kvality života odstraněním obtíží z metastáz, i když
samozřejmě cílem léčby je zastavit průběh onemocnění a prodloužit život. Každé
prodloužení života má význam – třeba se dožijeme nového, převratného léku, který
metastatické onemocnění vyléčí.

„ Rozhodl jsem se, že budu žít věčně
a umřu jenom, kdyby mi to nevyšlo.“
(Joseph Heller)
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Rakovina je nejlépe léčitelné chronické onemocnění.
Čím dříve se onemocnění zachytí, tím lépe léčitelné je.
Pokrok ve vývoji léčiv a screeningový program
(vyhledávání včasných stádií onemocnění zejména
za pomoci mamografického vyšetření) zlepšily výsledky
léčby rakoviny prsu.
Někdy je však onemocnění již od začátku nebo v průběhu času
metastatické…
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CO TO JE METASTÁZA?
Slovo metastáza má původ v řeckém μετα (změna) a στασισ (místo) - tj. vystěhování buněk nádoru do dceřiného ložiska. Podmínkou vzniku metastázy je oddělení buňky (nebo buněk) z nádoru, uchycení na jiném místě a vytvoření nových
vyživujících cév. Zpočátku nová ložiska nejsou vidět (tzv. mikrometastázy) a také
nepůsobí svému nositeli žádné obtíže. Časem metastáza narůstá (makrometastáza),
dá se zachytit nějakou diagnostickou metodou (počítačová tomografie, scintigrafie
a další vyšetření) a může působit obtíže, například bolest nebo krvácení. Z původního nádoru tyto nádorové buňky cestují tělem přes krevní nebo lymfatické cévy
nebo implantací (zachycení se například na pobřišnici).
JAKÁ JSOU NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA METASTÁZ KARCINOMU PRSU?
Nejčastěji karcinom prsu metastazuje do místních lymfatických uzlin (podpaží,
nadklíček, a pod.), do jizvy po původní operaci prsu, do kostí (pánevních, páteře,
kyčle), do jater, plic, kůže a mozku. Neexistuje však orgán ani místo v těle, kam by
karcinom prsu nedokázal metastazovat.
Metastázy karcinomu prsu mají zpravidla stejné vlastnosti jako původní nádor
(přítomnost nebo absence hormonálních receptorů a receptorů pro biologickou
léčbu receptorem 2 pro lidský epidermální růstový faktor – HER2). Druh (místo)
metastáz a doba vzniku závisí na agresivitě a pokročilosti původního onemocnění, přítomnosti hormonálních receptorů a receptoru pro HER2, typu karcinomu
(duktální nebo lobulární) a na věku pacientky.
LÉČBA METASTATICKÉHO ONEMOCNĚNÍ
bevacizumab, everolimus)
• Chirurgická
• Bisfosfonáty (léky v tabletách nebo
• Radioterapie (léčba ozařováním)
infúzích k léčbě metastáz do kostí)
• Hormonální
• Podpůrná léčba (analgetika,
• Chemoterapie (léčba cytostatiky)
rehabilitace…)
• Biologická léčba
• Klinické studie
(trastuzumab,pertuzumab,
ado-trastuzumab emtansin, lapatinib,
CHIRURGICKÁ LÉČBA METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU
Odstranění metastázy vede ke zmenšení nádorové hmoty, což někdy zlepší imunitu
a může omezit rozvoj dalších metastáz. Může také odstranit obtíže (zavedení stentu
v místě útlaku, vyztužení obratlů, výplň poškozené stehenní kosti, sanační výkon při
krvácení apod.)
PALIATIVNÍ („POMOCNÉ“) OZÁŘENÍ
Ozáření může zmírnit nebo odstranit bolest při postižení nervových zakončení nebo
napínání pouzder orgánů apod. Může předcházet vzniku patologické zlomeniny
(vzniklé bez úrazového mechanizmu v místě metastázy do kosti), předchází a léčí bolest
hlavy při otoku mozku u metastáz do mozku a při útlaku cévních struktur nádorem
(uzliny v mezihrudí, otok paže při postižení podpaží) může vést k uvolnění otoku.

HORMONÁLNÍ LÉČBA
Hormonální léčba se podává u pacientek, u kterých jsou přítomny hormonální receptory (ER, PR). U mladších žen je cílem vyřadit funkci vaječníků (chirurgicky nebo medikamentózně). Podávají se antiestrogeny (tamoxifen, fulvestrant) a u žen po přechodu je
vhodné omezení vlastní tvorby hormonů z periferní tukové tkáně pomocí „inhibitorů
aromatáz“ (anastrozol, letrozol, exemestan).
PALIATIVNÍ CHEMOTERAPIE
Cytostatika se v léčbě metastatického karcinomu prsu podávají tam, kde nádor nemá
hormonální receptory nebo tam, kde jsou postiženy životně důležité orgány (játra,
plíce). U pacientek s pozitivními hormonálními receptory je doporučena pouze u těch
pacientek, u kterých došlo vlivem metastatického onemocnění k závažné poruše orgánové funkce. Často se kombinuje chemoterapie s cílenou biologickou léčbou a/nebo
s bisfosfonáty.
CÍLENÁ LÉČBA KARCINOMU PRSU
Je to léčba cílená přímo na nádorové buňky a/nebo na nádorovou cévní novotvorbu
a šetří zdravé tkáně. Má málo nežádoucích účinků a i ty jsou zpravidla přechodné. Účinek
biologické léčby bývá dlouhodobý. Pro nádory, které mají přítomen receptor HER2, jsou
v současnosti indikovány trastuzumab, pertuzumab, ado-trastuzumab emtansin a lapatinib. Často se podávají s cytostatiky, antihormony a/nebo s bisfosfonáty.
Po selhání endokrinní terapie, je možné u vhodných pacientkek s pozitivními hormonálními receptory podání everolimu s exemestanem. Na základě výsledků klinických studií
lze očekávat, že též pro pacientky s nepřítomností HER2 receptoru budou v brzké době
dostupné nové léky cílené léčby.
BISFOSFONÁTY
Bisfosfonáty jsou léky v tabletách nebo infúzích k léčbě metastáz do kostí. Jejich zavedení do léčby metastatického karcinomu prsu znamenalo obrovský pokrok v léčbě.
Zpravidla se podávají v kombinaci s dalšími léky (cytostatiky nebo antihormony) a při
jejich podávání je extrémně nutné dodržovat doporučený režim – například polykat
tablety nalačno, po polknutí si nelehnout apod. Při intravenózním podávání je zase
nutná důkladná ústní hygiena a stomatologické vyšetření před zahájením léčby.
PODPŮRNÁ LÉČBA
Podpůrná léčba rozhodně není zanedbatelnou součástí léčby. Patří sem například
korzety při postižení nosné části páteře, léky proti svědění kůže při postižení jater nebo
léky tišící bolest – analgetika.
KLINICKÉ STUDIE
Účast v klinické studii znamená možnost léčit se léčivem nebo postupem, který dosud
není v naší republice schválen anebo hrazen pojišťovnou. Opatření na ochranu pacienta
jsou ve studiích důkladná a pro pacientku s metastatickým karcinomem prsu může být
klinická studie výbornou šancí na léčení. Váš ošetřující lékař má zpravidla přehled o tom,
v které nemocnici probíhá jaká studie a která by byla vhodná. Případně se můžete tyto
informace pokusit vyhledat na internetu. www.sukl.cz, www.olecich.cz

