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Pagetova nemoc prsu – základní údaje

l Popsána v roce 1874 (James Paget)                                           
„...ekzém bradavky s následným 
vznikem karcinomu do 2 let. ...v 
lokalizaci mimo kožní ložisko.“



l Věk:          26 – 88 let. 

průměrný věk (v závislosti od studie)             
62 – 66 let. 



l Extrémni prezentace: 

ektopická bradavka 13 leté dívky, 
bradavka 90 leté ženy.



l Postihuje asi 1 – 3 % pacientek s 
karcinomem prsní žlázy.



l Typické je jednostranné postižení.



Histologie



l DCIS grade III -
komedokarcinom mlékovodů 
(nejčastěji).



l Rizikové faktory:  neznáme.

l Sekundárni Pagetova nemoc: 
Postižení epidermis nad 
metastázou, nebo nad primárnim 
karcinomem, který „doroste“ k 
epidermis.



Cytologie sekretu z bradavky

l Velice omezená spolehlivost.









Follow up:
Reaktivní změny v rámci zánětu



Kazuistika –žena , 40 let.

Anamnéza: 5.1.2016-
Od léta opakovaně potíže s  levým prsem - stále 

se zapařovalo.  V září  pozorovala recidivující 
stroupek  v oblatsi levé mamily.   Bolesti prsů 
před menstruací. Výtok z bradavky  vlevo -
krvavý. 14 dní používala ATB mast - bez efektu.

20.1. –vlhnoucí nehojící se eflorescence levé 
mamily. Otisková cytologie, USG, MMG -
negativní



Zobrazovací metody 1



26.2.2016 – strup z mamily k histologickému 
vyšetření

11.3.2016 – excize z mamily.



Zobrazovací metody 2



8.4.2016 – Resekce DVK s peroperační biopsií a 
následnou mastektomií.



Cytologické vyšetření -25160/16 
(20.1.2016)







Strup  - 3160/16 (26.2.2016)

















Bioptické vyšetření 3999/16 
(11.3.2016)













Mastektomie - 5478/16 (8.4.2016)













Další sledováni

28.6.2016 – občasná bolestivost a parestezie levé 
končetiny, hybnost dobrá, otok minimálni. 



Další sledováni

16.9.2016 – USG – jizva klidná, vlevo i vpravo bez 
známek malignity.





Závěry

Exém bradavky vyžaduje pozornost.



Závěry

Jednostranný exém bradavky u ženy nad 60 let je
velice podezřelý z diagnozy Pagetovi nemoci.



Závěry

Při diagnoze Pagetovi nemoci prognózu pacientky
určuje leze nalezená v okolním parenchymu prsní 
žlázy. 



Děkuji za pozornost
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