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Nádory prostaty 

 Benigní – benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné 
přednášky 

 Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější nádor urogenitálního traktu u 
mužů nad 50 let a 3.nejčastější malignita mužů celkově 

 Při autopsiích všech zemřelých mužů nad 50 let byl CaP zachycen ve 40 
% případů 

 Incidence karcinomu v populaci je nižší- riziko výskytu karcinomu 
prostaty u muže nad 50 let je cca 10% 

 Část nádorů je tedy tzv. indolentních a více pacientů zemře s 
karcinomem prostaty než na karcinom prostaty 

 

 Přes 70 % CaP vychází z periferní zóny prostaty 

Histologie 

 Adenokarcinom- tubulární nebo tubuloalveolární (95 %) 

 Malobuněčný karcinom- agresivní, chová se jako malobb. Ca plic 

 Intraduktální karcinom 

 



Epidemiologie: 



TNM klasifikace 



Léčba karcinomu prostaty 

Je závislá stejnou měrou na rozsahu onemocnění a věku pacienta 

 V současné době kladen důraz na respektování přirozeného průběhu 
CaP 

 

Klinicky lokalizovaný CaP 

 Radikální prostatektomie- RAPE (otevřená, laparoskopická, roboticky 
asistovaná) 

 Kurativní radioterapie- RT (3D konvenční, IMRT, IGRT, stereotaktická-
Cyberknife) 

 Brachyterapie 

 Metody odložené léčby- Watchfull waiting, Active surveilance 



Radikální prostatektomie 
 Operace spočívá v odstranění kompletní prostatické žlázy a semenných váčků 

a terminálních chámovodů 

 Uretra je přerušena pod apexem prostaty a následně našita na hrdlo 
močového měchýře (vesikouretrální anastomoza) 



 operační technika je stejná u otevřené laparoskopické i robotické 
RAPE 

 Miniinvazivní techniky zkracují rekonvalescenci pacienta, zkracují 
hospitalizační čas 

 Další výhodou je lepší zobrazení operačního pole, nižší krevní ztráty a 
možnost preciznější preparace 

 funkční a onkologické výsledky jsou přibližně stejné a závisí zejména 
na zkušenosti chirurga 

 

Komplikace 

 Inkontinence moči- více jak 2 vložky na den méně než 5% pacientů, 
léčba slingovou operací, umělý svěrač 

 Erektilní dysfunkce- většina pacientů- léčba sildenafil, prostaglandiny 

 Striktura vesikouretrální anastomozy- cca 5 %, léčba: optická 
uretrotomie(OUTI), transuretrální resekce anastomozy (TUR) 

 

Radikální prostatektomie RAPE 



Kurativní radioterapie CaP 

 

 

Různé modality 

 3D konvenční,  

 IMRT,  

 IGRT,  

 Stereotaktická- Cyber Knife 

 Dávky 70-80 Gy, vysokofrakcionovaný režim- 35 dávek 

 Ozařuje se prostatická žláza s/bez ozáření pánevních uzlin 

 Onkologické výsledky po dobu cca 10 let srovnatelné s RAPE 

 

Komplikace:  

 Poradiační cystitida 

 Poradiační proktitida 

 Erektilní dysfunkce 

 

Přibližně 30% pacientů potřebuje po radioterapii endoresekci prostaty 

 

 



 



 



 



 



Metody odložené léčby 

 Vychází ze znalostí přirozeného průběhu Ca prostaty 

 Pacienti s nádory  nízkého rizika progrese ( nádory T1c= 
nehmatný nádor, PSA pod 10 ng/ml, GS max 3+3) 

 

 Pacienti jsou sledováni  

 PSA co 3-4 měsíce 

 Biopsie prostaty v ročních intervalech 

  při prokázané progresi nemoci následuje kurativní léčba ( 
RAPE nebo RT)  



Léčba generalizovaného karcinomu prostaty 
 

 

 Základem je hormonální terapie 

 Růst naprosté většiny nádorů prostaty je iniciálně závislý na androgenních 
hormonech  

 Varlata – 95 %- Nadledviny- 5 % 

Androgenní ablace 

 Potlačujeme produkci testosteronu ve varlatech 

 Chirurgická- bilaterální orchiektomie 

 Farmakologická- LHRH agonisté (goserelin, leporelin) nebo antagonisté, „flare-up“ 
fenomén 

Antiandrogeny  

 Zabraňují navázání androgenu na jejich receptor v  nádorových bb. 

 Steroidní- cyproteronacetát 

 Nesteroidní- bicalutamid 

Maximální androgenní blokáda 

 Kombinace androgenní ablace a antiandrogenu 



Léčba generalizovaného karcinomu prostaty 

 Hormonálně ablační léčba funguje omezenou dobu 

 V případě že nádor nereaguje na hormonální terapii hovoříme o 
kastračně resistentním karcinomu prostaty -CRPC 

 

Možnosti léčby CRPC 

 Chemoterapie  

 Hormonální terapie 2. řady ( abirateronacetát, enzalutamid) 

 Radioterapie metastatických ložisek 

 Aplikace radiofarmak k ovlivnění kostních metastáz 



Léčba karcinomu prostaty 

Jakou metodu léčby zvolit ??? 
 

Mladý pacient ( 60 let , očekávaná délka života nad 10-15 let) 

 Celkové přežití 10 let obdobné u RAPE a RT poté lepší u RAPE 

 

 U mladých pacientů s očekávanou délkou přežití více než 10 let je 
metodou léčby RAPE 

 

Výhody RAPE 

Po výkonu přesně určíme stádium a Gleasonovo skóre nádoru ( u 1/3 
pacientů je vyšší než odhad před operací- můžeme reagovat 

Pacienty s elevací PSA po RAPE můžeme léčit „salvage“ RT 

 

 Zejména sexuálně aktivní pacienti  s nádory nízkého rizika progrese 
jsou kandidáty k odložené léčbě 
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Jakou metodu léčby zvolit ??? 
 

Kdy indikujeme kurativní radioterapii 

 

 Starší pacienti ( přes 70 let) 

 Pacienti v horším celkovém stavu pro něž operace představuje 
významné riziko 

 Výrazně obézní pacienti ( operace je obtížnější, vyšší riziko 
komplikací) 

 Preference pacienta ( řádně poučeného ) 

 

 

 



Léčba karcinomu prostaty 

Co když selže kurativní léčba ??? 

Recidiva po RAPE 
 Opakovaná elevace PSA po  operaci  

 Histologický průkaz lokálně pokročilého nebo generalizovaného 
nádoru 

Léčba: 

 Salvage RT ( má kurativní potenciál v případě lokální recidivy 
nádoru) 

 Hormonální terapie  - intermitentní androgenní blokáda 

 

Recidiva po RT 

  NADIR hodnota PSA +2 

Léčba:  

 Hormonální terapie 

 



Děkuji za pozornost 


