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Které faktory se podílí na nádorovém onemocnění prostaty 
a jejím biochemickém návratu. Lze je ovlivnit? 

Co může předcházet onemocnění 
• benigní hyperplazie prostaty 
• chronická prostatitida 
Co nemohu jako pacient ovlivnit 
• biologický věk 
• rodinnou historii onemocnění 
• rasu 
• genotyp 
Co mohu ovlivnit 
• fyzickou aktivitu 
• složení stravy 
Co lze ovlivnit 
• životní prostředí  
• sociálně-ekonomické podmínky 
 
Co mužům často schází jsou klinicky prokázané informace o možnostech snížení 
rizika nádorového onemocnění prostaty. Po chirurgické/radioterapeutické léčbě pak 
informace jak zlepšit kvalitu života a prodloužit dobu remise (návratu onemocnění).  
 

 



Muži ve věku 40 let a starší 

• Již od věku 40 let by se muži měli zajímat jak lze snížit riziko vzniku 
nádoru prostaty. 

• Zdravý životní styl snižuje riziko onemocnění prostaty (pohybová 
aktivita, složení stravy, dlouhodobé obohacování denní diety 
některými mikronutrienty/nutraceutiky s klinicky prokázanými 
účinky).  

• Negativně působí stres, nadváha, alkohol, rafinované sacharidy, 
potraviny s vysokým obsahem škrobu, živočišné tuky. 

 
 



Muži s diagnózou rakoviny prostaty 

• Zdravý životní styl prodlužuje remisi, u relapsu dobu přežití. Klinicky 
je prokázán pozitivní účinek fyzické aktivity a je doporučeno 
obohacování denní diety některými mikronutrienty/nutraceutiky. 

• Negativně působí stres, alkohol, rafinované sacharidy, potraviny s 
vysokým obsahem škrobu, živočišné tuky a mléčné výrobky.  



Prevence onemocnění prostaty = Životní styl a zdravá strava   



Potraviny, které mají vliv na zdraví prostaty  
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omega-3 PUFA, cholekaciferol 
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Komunikace pacienta s lékařem významně zlepšuje kvalitu života 
po radikální prostatektomii 



 
 
 

Potichu, bez slov viem, že som mu na rane. 
Už stále väčšou plochou svojho tela. 
(Milan Rúfus „Čas plachých otázok“) 

 
Děkuji za Vaši pozornost 
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