Prostata a její význam

Nejčastější obtíže, které signalizují změny
anebo onemocnění prostaty

Prostata neboli předstojná žláza je mužský přídatný pohlavní orgán,
žláznatého charakteru. Prostata je tvořena žlázovými strukturami,
hladkou svalovinou a vazivem.

Poruchy močení
• Častější močení a jeho stále se stupňující frekvence (především
v nočních hodinách).

Prostata kromě jiného vytváří tzv. prostatický speciﬁcký antigen
(PSA). Za normální situace se do krve dostává jen minimální množství PSA. Pokud dochází ke zvětšování prostaty nebo růstu nádoru
v prostatě, množství PSA v krvi se může zvyšovat.

• Nutkání (často se opakující pocit nutnosti okamžitého močení),
které je zapříčiněno funkčními změnami svaloviny močového
měchýře. Bývá spojeno i s pocity nedostatečného vyprázdnění.

močový měchýř

• Přerušované močení s obtížným spouštěním močení a neschopností udržet nepřerušovaný proud moči – způsobené oslabením
napětí svaloviny močového měchýře.
• Bolestivé močení (dysurie) – pocit pálení a hryzavé bolesti v podbřišku při močení.
• Krev v moči (hematurie).
Poruchy sexuálních funkcí
• Poruchy erekce

Typy onemocnění prostaty

Změny a onemocnění prostaty se nejčastěji objevují ve středním
a pokročilém věku. Obtíže mohou být zpočátku nenápadné a mohou zůstat bez povšimnutí. S postupem času se však stupňují. K nejčastějším změnám a onemocněním prostaty patří:
• Zánět prostaty (prostatitida)
Jde o bakteriální infekci ve tkáni prostaty. Odhaduje se, že chronickou prostatitidu lze prokázat až u 35 % mužů starších 50 let.
• Prosté, nezhoubné zvětšení prostaty (benigní hyperplazie
prostaty)
Prosté zvětšení prostaty odborně označujeme jako nezhoubnou
hyperplazii prostaty. Zvětšení prostaty postihuje převážně muže
ve věku 50 let a více. Benigní hyperplazii prostaty lze zjistit až
u 60 % mužů ve věku 60 let a až u 80 % mužů ve věku 80 let. Jak
se prostata zvětšuje, může utlačovat močovou trubici (uretru).
Na zvětšování prostaty se podílí hormonální aktivita varlat, které
jsou hlavní tkání tvořící mužské pohlavní hormony, testosteron
a dihydrotestosteron.

• Bolestivá ejakulace
• Krev v ejakulátu (semeni)
Benigní hyperplazie prostaty

močová trubice

lalok prostaty

Stadia nemoci – karcinom prostaty

• Zhoubný nádor prostaty (karcinom)
Karcinom prostaty představuje množení více či méně nádorově
změněných buněk prostaty, majících schopnost šíření se do okolní
zdravé tkáně a posléze nabývajících schopnosti zakládat dceřiná
nádorová ložiska (metastázy). V počáteční fázi, pokud nádor roste
v periferních oblastech prostaty může onemocnění probíhat bez
příznaků a výraznějších obtíží. Větší ložiska nádoru nacházející se
v oblasti kolem uretry obtíže již vyvolávají. Vytváření metastáz
vyvolává speciﬁcké změny a může vést až k úplnému rozrušení
a náhradě normální tkáně tkání nádorovou. Speciﬁcké příčiny
vzniku karcinomu prostaty nejsou zatím objasněny. Rozhodujícím
rizikovým faktorem je věk. Karcinom prostaty je vzácný ve věku
nižším než 45 let. Naopak, nejčastěji je karcinom prostaty zjišťován ve věku kolem 70 let. Ve věku mezi 50-60 lety se karcinom
prostaty objeví u 1 z 1 000 mužů , ve věku 60-70 let až u 4 z 1 000
a ve věku 70 let a více zhruba u 7 z 1 000 mužů.

Stadium karcinomu prostaty se určuje pomocí tzv. TNM klasiﬁkace,
kde T určuje rozsah nádoru přímo v prostatě a hodnotí se čísly 1 až 4.

N označuje zasažení lymfatických uzlin a M přítomnost vzdálených
metastáz. Vyšší stadium znamená pokročilejší onemocnění.

T1: nádor je velmi malý a lze ho zjistit například punkcí prostaty.

T2: nádor postihuje méně než polovinu jednoho laloku (T2a) nebo
více než polovinu jednoho laloku (T2b) nebo oba laloky (T2c).

T3: nádor se šíří přes pouzdro prostaty (T3a) nebo prorůstá do
semenných váčků (T3b).

T4: nádor prorůstá do okolních orgánů a je přítomen v lymfatických
uzlinách.

Uvedená nejčastější onemocnění prostaty vznikají nezávisle jedno
na druhém, nicméně v některých případech mohou probíhat souběžně. Onemocnění jsou provázena charakteristickými obtížemi,
které se s různou frekvencí a různou intenzitou mohou projevit
u kteréhokoli z uvedených onemocnění.

Jak mám poznat, že se s mou prostatou
něco děje?

S výjimkou akutního zánětu prostaty, který se může již od počátku
projevovat pálivou bolestí při močení i při ejakulaci, horečkami
a zimnicí, chronická prostatitida, benigní hyperplazie prostaty
a karcinom prostaty se mohou rozvíjet relativně dlouho bez výraznějších obtíží, které by na onemocnění upozornily. Avšak, pokud
se obtíže objeví, je důležité navštívit bez dalších odkladů lékaře
a podstoupit kontrolní vyšetření, která mají zjistit o jaké změny či
onemocnění jde.

semenné váčky
močový měchýř
lalok prostaty
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Ale co když žádné obtíže nemám.
Jaké je riziko toho, že onemocnění existuje
a já o něm nevím?
Pokud je Vám méně než 50 let a nemáte žádné obtíže, je pravděpodobnost onemocnění prostaty minimální. S věkem nad 50 let se
pravděpodobnost onemocnění prostaty zvyšuje.

Mohu něco dělat, abych případnému vzniku
karcinomu předešel nebo aby onemocnění
bylo zjištěno včas?

Jaká vyšetření jsou vhodná?

Aktivní vyhledávání karcinomu prostaty (sekundární prevence)
v populaci mužů ve věku nad 50 let ukázalo, že se zvýšil záchyt
časnějších forem karcinomu, nebyla však ovlivněna celková doba života. Proto zatím nebyly programy plošného aktivního vyhledávání
doporučeny jako běžné postupy v lékařské péči.
V rámci obecné prevence lze doporučit „zdravý životní styl“, který
zahrnuje nekuřáctví, dostatečnou fyzickou aktivitu odpovídající
věku a pohybovým možnostem (i delší každodenní procházka je
vhodnou fyzickou aktivitou), dále přiměřený denní příjem potravy
(nepřejídat se protože mi to chutná), s omezením pečených a smažených pokrmů a pravidelnou konzumací čerstvé zeleniny a ovoce.
Případná konzumace alkoholu by měla být přiměřená (u piva by
neměla přesahovat 0,7–1,0 l, u vína 0,3–0,4 dl a u destilátů s maximální koncentrací alkoholu 40 % 0,5–1,0 cl).

• Pohmatové vyšetření prostaty je nejjednodušším a nezatěžujícím
vyšetřením. Lékař ho provede zavedením prstu do konečníku, kde
pohmatem hodnotí tvar, velikost a konzistenci prostaty.
• Vyšetření prostaty ultrazvukem, kdy zavedená sonda ultrazvukového vyšetřovacího přístroje do konečníku umožní lékaři zhodnotit celkový obraz prostaty, její rozměry, strukturu a její vztah
k okolním tkáním.

Vyrobila Wolf & Company s.r.o., www.reprinty.cz, všechna práva vyhrazena
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Zaleží na tom, v jakém stadiu vývoje bude karcinom zjištěn. Pokud
jde o časné stadium nemoci, kdy je nádorové ložisko malé a ohraničené, omezené pouze na prostatu, je nejlepším řešením úplné operační odstranění prostaty. Pokud je pooperačně potvrzeno, že nádor
byl skutečně úplně odstraněn, není nutná žádná další léčba.

Karcinom prostaty je nádor, který je ve svém počátečním růstu do
značné míry závislý na hormonálních podnětech. Takovými podněty
je působení mužských pohlavních hormonů (testosteronu a dihydrotestosteronu) na buňky prostaty a vznikající nádorové buňky.
Androgeny jsou tvořeny z více než 90 % ve varlatech. Nadměrná
stimulace zdravé tkáně prostaty vede k nezhoubnému zvětšení prostaty (benigní hyperplazie). Pokud jsou androgeny stimulovány nádorově, změněné buňky prostaty vedou k růstu nádoru, karcinomu
prostaty. Významné je zjištění, že buňky karcinomu prostaty samy
mají schopnost v určité míře vytvářet testosteron, který tak může
podporovat další růst nádoru, který později nabývá schopnosti šířit
se do okolí a vytvářet dceřiná ložiska (metastázy).

Pokud není radikální odstranění prostaty možné a je provedeno
pouze částečné odstranění prostaty s nádorovým ložiskem doporučuje se po operaci provést zajišťovací léčbu zářením. Ta se provádí
na specializovaných radioterapeutických pracovištích. Ozařování
probíhá denně, dnů dní v týdnu po dobu 4–7 týdnů. Délka radioterapie závisí na charakteristice nádoru a rozsahu provedeného
chirurgického výkonu.

Pokud je nádor pokročilejší a nelze provést jeho radikální odstranění je léčbou první volby radioterapie. Cílem léčby je maximální možné zmenšení nádorového postižení, s možností následné operace,
která by měla odstranit zbytek nádoru. Radioterapie v těchto případech trvá 7–8 týdnů. Obvykle se současně s radioterapií podává
i anti-hormonální léčba. Anti-hormonální léčba pak pokračuje i po
ukončení radioterapie. Délka anti-hormonální léčby činí minimálně
10 měsíců, ale může být prodloužena až na dva roky.

S přibývajícím věkem stoupá riziko i jiných onemocnění než jsou nádory. Pro celou populaci mužů není v současné době stanoven žádný speciﬁcký časový plán preventivních prohlídek. Ve věku 60 a více
let lze doporučit preventivní vyšetření zhruba jednou za dva roky.

GENERICKÁ SPOLEČNOST S ORIGINÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Význam anti-hormonální léčby
u karcinomu prostaty

V případech, kdy nádorová tkáň při vyšetření pod mikroskopem
vykazuje změny, které znamenají zvýšené riziko opakovaného růstu
nádoru (recidivy), je po operaci s následnou zajišťovací léčbou zářením vhodná i zajišťovací anti-hormonální léčba (viz dále).

A co nějaká vyšetření?
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Co mne čeká, když se zjistí, že mám
karcinom prostaty?

• Krevní test, při kterém se v odebraném vzorku krve stanoví koncentrace speciﬁckého prostatického antigenu – PSA (viz výše).
Zvýšené koncentrace PSA v krvi mohou odrážet zvýšenou tvorbu
PSA při nadměrném růstu prostaty (benigní hyperplazie) a především při nekontrolovaném růstu nádorových buněk prostaty
(karcinom prostaty).

Pokud při zjištění primárního nádoru jsou již přítomna i dceřiná
ložiska (metastázy) je léčbou první volby anti-hormonální léčba.
Pokud tato léčba dosáhne úplného vymizení nádorového postižení, může být ukončena. Pokud se úvodní anti-hormonální léčbou
dosáhne zmenšení, ale ne úplného vymizení nádorového postižení,
může následovat chirurgické odstranění zbývajícího nádoru nebo
radioterapie. Rozhodnutí je individuální v závislosti na odpovědi
na úvodní léčbu a rozsah zbývajícího nádoru. Spolu s tím pokračuje
anti-hormonální léčba, a to až do doby než její účinnost vymizí
a zbytkový nádor obnoví svůj růst (progrese).
Léčba pomocí chemických látek nespeciﬁcky zastavujících růst
nádoru (cytostatika) je vyhrazena pouze pro léčbu pokročilých,
metastazujících nádorů, které neodpovídají na předcházející anti-hormonální léčbu.

Jestliže podáváme látky, které jsou schopné zastavit tvorbu stimulačních pohlavních hormonů (testosteronu a dihydrotestosteronu)
anebo znemožníme jejich působení na nádorovou tkáň, je růst nádoru zastaven a dochází k postupnému zániku nádorových buněk,
případně úplnému vymizení nádoru.

Jaké jsou možnosti zastavení tvorby pohlavních
hormonů anebo zablokování jejich navázání
na receptory a jejich buněčného působení?
• Chirurgické odstranění varlat (oboustranná orchiektomie). Tento
zákrok nevratně odstraní hlavní zdroj testosteronu. Jde o jednorázový chirurgický výkon, označovaný také jako chirurgická
kastrace.
• Podávání speciﬁckých látek, které svým účinkem ovlivňují orgány,
které jsou odpovědné za regulaci tvorby testosteronu ve varlatech. Tyto látky navodí útlum tvorby speciﬁckého hormonu v podvěsku mozkovém (hypofýze). Výsledkem je stav obdobný stavu po
chirurgickém odstranění varlat. Proto tato léčba bývá také označována jako chemická kastrace. Látky s tímto účinkem jsou podávány injekčně do podkoží, vždy jednou za měsíc. Celková délka
léčby se může značně lišit v závislosti na stadiu onemocnění, jeho
celkovém rozsahu a také zdravotním stavu pacienta. Obvykle se
pohybuje v rozmezí od 10 měsíců do dvou let, v některých případech může být prodloužena i za hranici dvou let.

• Podávání antiandrogenů, látek které jsou schopny se navázat na
speciﬁcké buněčné receptory (androgenní receptory). Na rozdíl
od androgenů (testosteron, dihydrotestosteron) však antiandrogeny (ﬂutamid, bikalutamid) vytvářejí s androgenním receptorem nefunkční komplex. Léčba antiandrogeny tak brzdí, resp.
zastavuje růst nádoru a zvyšuje rychlost odumírání nedělících
se nádorových buněk. Antiandrogeny jsou podávány ve formě
tablet, které se užívají denně, bez přerušení po celou potřebnou
dobu léčby.
V léčbě karcinomu prostaty se v rámci anti-hormonální terapie využívá kombinace zastavení tvorby mužských pohlavních hormonů
(chirurgická nebo chemická kastrace) a podávání antiandrogenů.
Léčebný účinek takové kombinace je vyšší než účinek kastrace nebo
antiandrogenní léčby samotné.

Co kromě protinádorového účinku mohu
od anti-hormonální léčby očekávat?

Tvorba pohlavních hormonů, androgenů u mužů s věkem klesá.
Pokud dojde k dostatečně velkému útlumu tvorby androgenů (testosteron a dihydrotestosteron) objevují se určité speciﬁcké změny
a obtíže, které můžeme označit jako mužský přechod (andropauza). V souhrnu jde o pokles sexuální touhy (libida) a potence, návaly horka a pocení, zvýšenou nervozitu, depresivní nálady, poruchy
paměti, poruchy soustředění, zvýšenou únavnost, poruchy spánku.
Jestliže přirozeně dochází k postupnému a neúplnému útlumu tvorby androgenů, při anti-hormonální léčbě je útlum tvorby androgenů náhlý a úplný. Proto při anti-hormonální léčbě, především pak
bezprostředně po jejím zahájení, se u většiny léčených mužů projeví
výše uvedené změny a obtíže. Chemická kastrace s sebou přináší
navíc ještě: nepříjemné pocity v místě vpichu, zhoršení cukrovky,
přechodné zvětšení prsů (gynekomastie) a jejich zvýšenou citlivost
až bolestivost, průjmy, nevolnost, případně zhoršení jaterních funkcí. Podávání antiandrogenů přináší navíc: přechodné zvětšení prsů
(gynekomastie) a jejich zvýšenou citlivost až bolestivost, průjmy,
nevolnost, případně zhoršení jaterních funkcí.
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