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Karcinóm prsníka - epidemiológia

 Najčastejšia malignita žien celosvetovo, v Európe najčastejšia 

malignita vôbec

 Celosvetová incidencia 47,8/100 000, mortalita 13,6/100 000

 V EÚ r. 2020 tvorí 13,3% všetkých novozistených malignít, 28,7% 

malignít žien

 Incidencia stúpa – reprodukčné faktory, obezita, fyzická inaktivita, skríning

 Mortalita klesá – pokroky v liečbe, skríning (záchyt včasných štádií)

 Celoživotné riziko 1/11

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Breast_cancer_factsheet-Dec_2020.pdf

https://gco.iarc.fr/today/

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Breast_cancer_factsheet-Dec_2020.pdf
https://gco.iarc.fr/today/


https://gco.iarc.fr/today/



Epidemiológia karcinómu prsníka v EÚ

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Breast_cancer_factsheet-Dec_2020.pdf



Zobrazovacie vyšetrenia prsníkov -

indikácie

• Symptomatické ženy

• Pátranie po origu mts, axilárnej LAP

• Paraneoplastické syndrómy

Diagnostická

(klinická)

• Asymptomatické ženy

• Cieľom včasný záchyt asymptomatickej 
malignity

• Záchyt benígnych lézií nežiaduci vedľajší jav

Preventívna

Skríningová 



Zobrazovacie vyšetrenia prsníkov

Mamografia
Špeciálne MG snímky

Ultrazvuk
Bioptické

metódy

Magnetická 

rezonancia



Mamografia

 Rentgenové vyšetrenie prsníkov

 Prvé pokusy r. 1930 (Stafford L. Warren, rádiológ 

NY), prvý dedikovaný mamograf r. 1965 

(Senographe)

 Prvé použitie na skríning – 60. roky, USA

 Jediná skríningová metóda s preukázaným 

signifikantným poklesom mortality vo veľkých 

randomizovaných klinických štúdiách 

 Analógová versus digitálna – radiačná dávka, 

zobrazovacia kvalita, postprocessing, archivácia



Mamografia – realizácia vyšetrenia

 Nie je nutné rutinné časovanie podľa cyklu

 Kraniokaudálna (CC) a mediolaterálna

šikmá projekcia (MLO)

 Kompresia – ostrosť obrazu, pokles sumácií, 

radiačná dávka

 Špeciálne doplnkové snímky, tomosyntéza

 Dvojité čítanie

 Rutinné porovnávanie s dostupnými 

staršími snímkami
https://my.clevelandclinic.org/health/

diagnostics/4877-mammogram



Kraniokaudálne projekcie - CC

Mediolaterálne šikmé projekcie 

- MLO

Denzitné typy žľazy

ACR 

typ 1

ACR 

typ 2

ACR 

typ 3

ACR 

typ 4

RCC LCC

RMLO LMLO



Multifokálny invazívny duktálny karcinóm G2
Fibroadenóm



Mamografia - indikácie

• Asymptomatické ženy

• Periodické vyšetrovanie s cieľom zachytiť včasné a 
lepšie liečiteľné predklinické štádium – intervaly 
zohľadňujú priemernú rýchlosť vývoja Ca

• SR - skríning 50-69 rokov, prevencia 40-69 rokov, 2-
ročné intervaly

Preventívna

Skríningová

• Primárne vyšetrenie u symptomatických žien nad 
35-40 rokov

• Prsníková symptomatológia - hmatná rezistencia, 
retrakcia kože/mamily, pomarančová koža, 
sekrécia, pagetoidné zmeny mamily

• Pátranie po malignite (extramamárny nález) – mts, 
paraneoplastické syndrómy, axilárna LAP

Diagnostická



Prevencia versus skríning

Prevencia

• Sivý/oportúnný skríning

• Na individuálnej báze

• Nie je centrálne 
organizovaná a 
vyhodnocovaná

• Absencia dát o kvalite či 
efektivite

• Málo efektívna

Skríning

• Systematický, centrálne 
organizovaný a 
kontrolovaný, štatistické 
výstupy

• Presné pravidlá podľa 
medicíny založenej na 
dôkazoch

• Efektivita

• Garancia kvality, 
certifikované pracoviská



Skríning na Slovensku

 Od 9/2019 na základe pozvánok od zdravotných poisťovní, od 5/2021 
už nie je viazaný na pozvánku

 Ženy 50-69 rokov, nemali MG v posledných 2 rokoch, neliečia sa na 
C50

 Len certifikované mamografické pracoviská (16)

 Technické vybavenie, dokladovaný pravidelný servis, technické a radiačné 
skúšky

 Kvalifikovaný personál – certifikácie, počet vykonaných vyšetrení ročne

 Kvalita snímiek, radiačná úroveň

 Procesný manažment žien – časové intervaly, nadväznosť doriešenia

 Vysoké požiadavky na kvalitu zdravotnej dokumentácie

 Vedenie a odovzdávanie podrobnej klinickej štatistiky



Špeciálne mamografické metódy

 Odvodené od digitálnej mamografie

 Doplnkové pri nejasnom MG náleze

 Špeciálne projekcie – magnifikačná, rolovaná, 

tangenciálna, s bodovou kompresiou...

 Tomosyntéza

 Kontrastná mamografia/kontrastná tomosyntéza



Mustafa et al. Egyptian J Radiol Nuclear Med, 49(1) 2018

Magnifikačná snímka
Kontrastná mamografia 

(CESM)



Tomosyntéza

 Zobrazenie prsníka v sérii tenkých vrstiev (1 mm)

 Séria nízkodávkových projekcií prsníka z rôznych uhlov

 Zníženie negatívneho vplyvu sumácií

 Odkrytie skrytých nálezov

 Rozriešenie falošne pozitívnych sumačných nálezov

 Na Slovensku od r. 2013 – prvé pracovisko Jessenius Nitra

 V zahraničí sa skúša aj v skríningu



Tomosyntéza

http://www.healthcare.siemens.com/mammography/be-sure/better-
detection











Ultrasonografia (USG)

 2. najdôležitejšia zobrazovacia metóda prsníkov

 Doplnok k mamografii – nenahrádza ju!

 Mamograficky zobrazené nálezy – ak nie sú jednoznačne benígne 

alebo stacionárne, vždy ad USG

 Symptomatické ženy a negatívny MG nález

 Denzná žľaza

 Oblasti mimo zobrazovacieho poľa mamografie

 Prsníky s implantátmi

 Primárne vyšetrenie – mladé ženy, gravidita, laktácia, deti

 Podozrenie na ruptúru implantátov



Ultrasonografia (USG)

Výhody

• Flexibilná, real-time, v 
ľubovoľných rovinách, 
palpačná korelácia

• Žiadna radiačná záťaž, nemá 
kontraindikácie z hľadiska 
bezpečnosti

• Imobilní pacienti

• Odlíšenie solídnych a 
cystických lézií, morfológia

• Denzná žľaza

• Axily a LU

• Doppler, elastografia 

Nevýhody

• Vysoko závislé od skúsenosti
vyšetrujúceho, časovo 
náročnejšie

• Mikrokalcifikáty, distorzie, 
difúzne rastúce Ca

• Horšia porovnateľnosť nálezov v 
čase, obrazová dokumentácia 
len cielená 

• Menšie zorné pole – horší 
celkový prehľad o prsníku, 
posúdenie stranovej symetrie

• Hlboké štruktúry (veľké prsníky), 
tukový, mastopatický terén



Fibroadenóm

Papilárny karcinóm
Invazívny NST 

karcinóm G2

Cysta Intramamárna LU

Benígne proliferatívne zmeny



Dokáže USG nahradiť mamografiu?

 Senzitivita a špecificita USG vysoko závislá od indikácie:

V diagnostickom klinickom kontexte vysoká senzitivita 

a špecificita - vynikajúca doriešovacia metóda

V preventívnom necielenom použití 

Nižšia senzitivita - mikrokalcifikáty, distorzie, difúzne 

rastúce Ca, tukový či mastopatický terén

Nízka špecificita (falošná pozitivita) – neželaný záchyt 

benígnych lézií, niekedy vyžaduje biopsiu na 

preukázanie ich benignity



Stanovisko European Society of Breast

Imaging (EUSOBI)

 USG prsníkov nie je vhodná ako samostatná skríningová metóda

 Voliteľne doplňujúci USG skríning po mamografii (denzné prsníky)

Zvyšuje detekciu Ca (2-7 ďalších Ca na 1000 negat. MG), aj 
biologicky dôležité Ca

ALE: vysoká falošná pozitivita - vysoká miera biopsií (okolo 6%), 
doplňujúcich vyšetrení, vysoký podiel benígnych biopsií (90%) -
veľmi nízka PPV

Podľa EUSOBI nie je dostatok vedeckých dôkazov pre plošné 
zavedenie doplnkového USG skríningu ako štandardnej praxe

Vyššia časová náročnosť v porovnaní s MG

Evans a et al. Breast ultrasound: recommendations for information to women and referring physicians by the European
Society of Breast Imaging. Insights Imaging (2018) 9:449–461.



Stanovisko European Society of Breast

Imaging (EUSOBI)

 Silno doporučuje, aby USG prsníkov vykonávali 

rádiológovia špecializovaní na 

mamodiagnostiku – potreba vysokej skúsenosti a 

schopnosti korelácie nálezov s MG a MR

 Ak je potrebné vykonať aj MG aj USG, USG by 

malo byť optimálne vykonané až po MG, 

najlepšie hneď a tým istým rádiológom 

Evans a et al. Breast ultrasound: recommendations for information to women and referring physicians by the European
Society of Breast Imaging. Insights Imaging (2018) 9:449–461.



EUSOBI - jednoznačné indikácie USG prsníkov

 Hmatná rezistencia

 Axilárna LAP

 Prvolíniové vyšetrenie u 

symptomatických žien pod 40 rokov, v 
gravidite a laktácii

 Suspektné nálezy v MG a MR obraze

 Patologická sekrécia z mamily

 Novoobjavená retrakcia mamily alebo 

kože

 Zápal prsníka

 Abnormality v prsníkoch s implantátmi

 Skríning vysoko rizikových žien – najmä 

ak nie je možné MR

 Navigácia intervenčných výkonov

 Lokálny staging Ca pred liečbou, 

monitoring počas neoadj. terapie –

najmä ak nie je možné MR

 Abnormality v jazve po chirurgickej 

liečbe Ca

Evans a et al. Breast ultrasound: recommendations for information to women and referring physicians by the European
Society of Breast Imaging. Insights Imaging (2018) 9:449–461.



EUSOBI - možné indikácie USG prsníkov

 Doplnkový skríning po MG u žien s 

denznými prsníkmi

 Sledovanie žien s predchádzajúcim 

mamograficky okultným Ca

 Ženou udávaný palpačný nález pri 

negatívnom klinickom vyšetrení

 Nová fokálna bolesť prsníka bez súvisu 

s menštruačným cyklom (riziko 

malignity len cca 1%)

 Intraoperatívna USG, USG resekátu

Evans a et al. Breast ultrasound: recommendations for information to women and referring physicians by the European
Society of Breast Imaging. Insights Imaging (2018) 9:449–461.



EUSOBI - nevhodné indikácie USG prsníkov

 Skríning u žien priemerného rizika pod 

40 rokov

 USG skríning ako samostatná metóda 

namiesto mamografie u žien 
priemerného rizika nad 40 rokov

 Nedostatočná senzitivita najmä v 

tukových prsníkoch

 Významne viac falošne pozitívnych 

nálezov, biopsií a kontrolných 

vyšetrení

 Sledovanie žien po liečbe Ca 

namiesto MG

 Difúzna obojstranná predmenštruačná 

bolesť prsníkov

 Skríning porušenia prsníkových 

implantátov u asymptomatických žien

Evans a et al. Breast ultrasound: recommendations for information to women and referring physicians by the European
Society of Breast Imaging. Insights Imaging (2018) 9:449–461.



Bioptické metódy

 Malignita vždy vyžaduje histologickú verifikáciu

 Operácie prsníkových ložísk bez predchádzajúcej biopsie by mali byť 
minimalizované

 Bioptovať sa majú lézie s rizikom malignity už nad 2%

 Akýkoľvek podozrivý morfologický znak

 Benígna morfológia s veľkostnou progresiou

 Rizikový klinický kontext

 Tenkoihlová biopsia (PAB)

 Jadrová biopsia – core-cut (CCB)

 Vákuová biopsia (VAB)



Možnosti navigácie biopsie

https://capitolimagingservices.com/bre
ast-biopsy/

Sonograficky Stereotakticky Pod MR

Bahrs, S.D. et al. MR imaging-guided 
vacuum-assisted breast biopsy:



Magnetická rezonancia prsníkov (MR)

 Založená na dynamickom kontrastnom vyšetrení (DCE) – Gd

 Tumorálna neoangiogenéza a zvýšená permeabilita

 Vysoká senzitivita (90%), nižšia špecificita

 Kombinácia s natívnymi sekvenciami pre dif. dg. sýtiacich sa lézií

 Vždy nutná korelácia s MG, USG a klinickým kontextom, dohľadanie lézií

 Bez kontrastnej látky – jedine implantáty 

 Fertilné ženy - nutné časovanie podľa cyklu – 7.-14. deň (najnižší 
bazálny enhancement žľazy)

 Kontraindikácie – všeobecné KI MR a podania Gd, 
neschopnosť ležať na bruchu



MR - indikácie

 Doriešovanie niektorých nejasných nálezov v MG/USG, 

rádiologicko-patologická diskordancia

 Lokálny staging niektorých histologizovaných Ca pred liečbou

 Lobulárny karcinóm, difúzne rastúce typy TU, DCIS, triple-negat. a G3 

tumory

 Veľmi neprehľadné mastopatické typy žľazy s rizikom okultnej 

multiplicity

 Pátranie po origu v prsníku – dokázané mts v axilárnych LU či 

inde a negat. MG+USG nález



MR - indikácie

 Sledovanie efektu neoadj. CHT

 Detekcia lokorecidívy v sporných prípadoch

 Patologická sekrécia z mamily a negat. MG+USG

 High-risk skríning

 Podozrenie na ruptúru implantátov – špeciálny natívny 

protokol



MR – nevhodné indikácie

 Náhrada MG

 Náhrada histologizácie

 Preventívne vyšetrenie u nízko/stredne rizikových žien



T2 spair (potlačenie tuku)

T1 CE MIP (maximum intensity projection)T1 CE SUB (subtrakcia)DWI (diffusion weighted imaging)

T1 spaceT1 fs (potlačenie tuku)



Bazálny enhancement žľazy

 Limituje senzitivitu a 

špecificitu

 Časovanie podľa cyklu

 Korelácia s ostatnými 

zobrazovacími 

metódami a klinickým 

kontextom

 Správna indikácia



BI-RADS ® – Breast Imaging

Reporting and Data System

 Medzinárodne štandardizovaný systém 

popisovania nálezov zobrazovacích 

vyšetrení prsníkov

 Pre každú vyšetrovaciu modalitu

 Neustále aktualizovaný

 Výsledné kategórie majú jasne určený 

manažment



BI-RADS ® – Breast Imaging Reporting

and Data System

BI-RADS 0
Nutné ďalšie vyšetrenie alebo 

porovnanie 
Doplniť iné vyšetrenie/zohnať 

prechádzajúce snímky

BI-RADS 1 Negatívny nález Pokračovať v rutinnom skríningu

BI-RADS 2 Benígny nález Pokračovať v rutinnom skríningu

BI-RADS 3 Pravdepodobne benígny nález Skoršia kontrola (6 mesiacov)

BI-RADS 4 Podozrivý nález Biopsia

BI-RADS 5 Pravdepodobne malígny nález Biopsia

BI-RADS 6
Histologicky verifikovaná 

malignita
Liečba



Ďakujem za pozornosť


