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Souhrn: Incidence a prevalence karcinomu prostaty upozorňují na jedno z nejčastějších onemocnění, ohrožující život mužů. 
V roce 2018 bylo v České republice diagnostikováno 7 938 nemocných s nádory prostaty, což je prý pouhá desetina nemocných, 
kteří prostatickým karcinomem opravdu trpí. Až na výjimky je nádor prostaty dobře léčitelný a mnohde jeho diagnóza život mužů 
nezkrátí – i ti, kteří mají onemocnění diagnostikováno v pozdním stadiu, mají šanci na mnohaletý kvalitní život.
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Dle www.uroweb.cz byla v roce 2013 prevalence karcinomu pro-
staty 927,33 na 100 000 osob, tedy se nezmýlíme, odhadneme-
-li současnou prevalenci na 1 000 osob. V České republice bylo 
k 30. 9. 2019 dle Českého statistického úřadu hlášeno 10 681 161 
obyvatel (muži představovali 49 %, což je 5 234 000). Tedy 52 000 
mužů s historií karcinomu prostaty, což je číslo zjevně podhodno-
cené, ale i tak reprezentuje veškeré obyvatelstvo Jihlavy.

Prostatický karcinom je vysoce heterogenní onemocnění, ov-
šem s jednou významnou výhodou. Tou je vysoká citlivost k hor-
monální léčbě na počátku onemocnění, snad vyjma jeho vzácných 
anaplastických forem.

Postavení androgen deprivační léčby 
Základní léčebnou modalitou v terapii prostatického karcinomu je 
androgen deprivační terapie (ADT), v našem prostředí v naprosté 
většině medikamentózní. Své nezastupitelné postavení má ADT 
v léčbě lokálního či lokálně pokročilého prostatického karcinomu, 
po biochemické progresi, v léčbě hormonálně senzitivního meta-
statického karcinomu, nemetastatického kastračně rezistentního 
i metastatického kastračně rezistentního karcinomu.

Leuprorelin-acetát 
Leuprorelin-acetát (leuprorelini acetas) je indikován v paliativní 
léčbě pacientů s pokročilým hormonálně dependentním karci-
nomem prostaty, při léčbě lokálně pokročilého hormonálně de-
pendentního karcinomu prostaty, souběžně nebo po radioterapii 
a při léčbě lokalizovaného, hormonálně dependentního karcino-
mu prostaty u pacientů se středním až vysokým profilem rizika 
v kombinaci s radioterapií.

Z této definice je patrné, že leuprorelin-acetát je indikován v ini-
ciální léčbě prostatického karcinomu, kdy má ADT maximální pro-
stor pro svoji terapeutickou účinnost.

Leuprorelin-acetát je syntetickým analogem přirozeně se 
vyskytujícího hypothalamického „uvolňujícího faktoru“ LHRH 
(LH – hormon uvolňující; RH – releasing hormone), který řídí 
uvolňování gonadotropních hormonů LH (luteinizační hormon) 
a FSH (folikuly stimulující hormon) z předního laloku hypofýzy. 
Tyto hormony dále stimulují syntézu pohlavních steroidů. Na 

rozdíl od fyziologického LHRH, který se z hypothalamu uvolňuje 
pulzním způsobem, blokuje leuprorelin-acetát – rovněž známý 
jako LHRH agonista – receptory LHRH v hypofýze během dlou-
hodobé léčby trvale a po počáteční krátkodobé stimulaci vede 
k jejich down regulaci. Výsledkem je reverzibilní útlum uvolňo-
vání gonadotropinů z hypofýzy s následným poklesem koncen-
trací testosteronu.

Koncentrace testosteronu je snížena, což ve svém důsledku 
ovlivňuje růst nádorové tkáně prostaty, který je normálně stimu-
lován dihydrotestosteronem, který se vytváří redukcí testosteronu.

Možné chyby v aplikaci 
Aby ADT postavená na podání leuprorelin-acetátu nabídla nemoc-
nému kýžený terapeutický efekt, musí být preparát leuprorelin-
-acetát pacientovi správně podán. Jakkoli se to zdá být na počátku 
21. století překvapivé, Evropská léková agentura (EMA) zahájila 
přezkum léčivých přípravků obsahujících leuprorelin, poté co ob-
držela zprávy o chybách při jejich přípravě a podání, které mohou 
zapříčinit, že někteří pacienti dostanou nedostatečné množství 
léku. Hodnocení provedené farmakovigilančním výborem PRAC 
odhalilo, že chyby v přípravě a podání u některých pacientů vedly 
k podání nedostatečného množství léku. Přezkum se zabývá de-
potními preparáty a zahrnuje implantáty i prášky a rozpouštědla, 
která před injekcí vyžadují rekonstituci. Mezi hlášenými chybami 
se vyskytovaly nesprávné použití jehly nebo stříkačky, které zapří-
činilo únik léku ze stříkačky, a nesprávná aplikace léku. Výbor PRAC 
proto doporučil, aby depotní přípravky obsahující leuprorelin při-
pravovali a podávali pouze zdravotničtí pracovníci, kteří jsou se-
známeni s jednotlivými kroky přípravy.

Leuprorelin-acetát dodává v depotní formě na trh řada firem. 
Příprava aplikačního roztoku je u některých preparátů složitá, vy-
žaduje použití dvou stříkaček, 60násobné přetlačení roztoku mezi 
stříkačkami. Proto držitel rozhodnutí o registraci přípravku Eligard 
musí do října 2021 nahradit současné zařízení určené k podávání 
přípravku novým zařízením, které usnadní přípravu a podání pří-
pravku. U přípravku Lutrate Depot výbor PRAC doporučil úpravu 
instrukcí pro přípravu a také změnu balení, aby byly tyto instruk-
ce snáze dostupné.
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Leptoprol
Chybám spojeným se složitou rekonstitucí můžeme předejít po-
užitím přípravku Leptoprol určeného k okamžité aplikaci. Lep-
toprol se dodává jako implantát v předplněné injekční stříkačce 
jako biodegradabilní bílá až slabě nažloutlá tyčinka válcovitého 
tvaru (délka 10 mm). Tím odpadá složitá manipulace s prepará-
tem, není třeba jej ohřívat před rekonstitucí po vynětí z chladnič-
ky, šetří se tak nejen čas zdravotnického personálu, ale hlavně je 
eliminována možnost chyby, neboť za většinou případů selhání 
jakéhokoli systému v medicíně i mimo ni stojí lidská chyba.

Závěr
Centrální ředění cytostatik, používání uzavřených systémů pro je-
jich aplikaci, zjednodušení aplikačních postupů u parenterálně 
podávaných léčiv, to vše přispívá k bezpečnosti a k zajištění ma-
ximálního benefitu z léčby pro nemocné, kteří trpí tak závažnými 
chorobami, jakými malignity nepochybně jsou.
Literatura na www.actamedicinae.cz/literatura



Název přípravku: Leptoprol 5 mg implantát v předplněné injekční stříkačce. Složení: Jeden implantát obsahuje leuprorelinum 5 mg. Indikace: Paliativní léčba pacientů s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prostaty. Léčba lokálně 
pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prostaty, souběžně nebo po radioterapii a lokalizovaného, hormonálně dependentního karcinomu prostaty u pacientů se středním až vysokým profilem rizika v kombinaci s radioterapií. Dávkování 
a způsob podání: Indikace k léčbě má být stanovena a monitoring dlouhodobé léčby prováděn pod dohledem lékaře se zkušeností s onkologickou léčbou. Doporučená je jednorázová dávka 5 mg přípravku Leptoprol každé 3 měsíce. Přípravek 
se může použít jako neoadjuvantní a adjuvantní léčba v kombinaci s radioterapií u lokálně pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prostaty a lokalizovaného karcinomu prostaty u pacientů se středním až vysokým rizikovým profilem. 
Jeden implantát se injikuje podkožně do přední břišní stěny. Doporučuje se, aby aplikace antiandrogenu jako podpůrné terapie byla zahájena asi 5 dní před zahájením terapie přípravkem Leptoprol. Přípravek musí být připravován a podáván pouze 
zdravotnickými pracovníky, kteří jsou seznámeni s těmito postupy. Podrobný návod a další důležitá upozornění – viz plná verze SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku. Hormonální independence 
karcinomu. Ženy a pediatričtí pacienti. Zvláštní upozornění: Pacienty s hypertenzí nutno pečlivě sledovat. Zvýšené riziko závažných depresivních epizod. Byly zaznamenány výskyty křečí u pacientů s epilepsií. Alergické a anafylaktické reakce. 
Je nutné sledovat na počátku léčby pacienty s rizikem neurologických komplikací, metastáz do míchy a obstrukce močových cest. Při dlouhodobé léčbě riziko osteoporózy. Možná změna glukózové tolerance; pečlivé sledování diabetických 
pacientů. Terapie může prodlužovat QT interval. Interakce: Léčivé přípravky prodlužující QT interval; chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, methadon, moxifloxacin, antipsychotika a další. Těhotenství a kojení: Přípravek je 
určen k používání pouze u mužů. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek může narušit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Nárůst nebo ztráta tělesné hmotnosti, snížení chuti k jídlu, zvýšení chuti k jídlu, změny 
nálady, deprese, poruchy spánku, bolest hlavy, parestezie, návaly horka, nauzea, zvracení, kostní bolest, bolest kloubů a/nebo zad, myastenie, bolest v perineu, bolest v nadbřišku, nykturie, dysurie, polakisurie, gynekomastie, snížení nebo ztráta libida 
a sexuální potence, zmenšení velikosti varlat, zvýšené pocení; reakce v místě vpichu, např. zarudnutí, bolest, otok, svědění, únava, periferní edém, celková slabost, vzestup LDH, ALT, AST, gamma-GT a alkalické fosfatázy. Uchovávání: Při teplotě 
do 30 °C. Druh obalu a velikost balení: Jednorázová polykarbonátová předplněná injekční stříkačka s pístem a s jehlou, hermeticky uzavřená ve vaku z kompositní fólie. Balení: 1 implantát s leuprorelinum 5 mg. Doba použitelnosti: 4 roky. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika. Registrační číslo: 44/076/15-C. Datum registrace/prodloužení registrace: 4.2.2015/14.10.2019. Datum poslední revize textu: 5.11.2020. 
Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, výši a podmínky úhrady naleznete v aktuálním Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění na www.sukl.cz. Před předepsáním léku 
se, prosím, seznamte s podrobnými informacemi v platném Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese společnosti Sandoz.

SANDOZ s.r.o., Gemini, budova B; Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, tel.: +420 225 775 111, web: www.sandoz.cz, e-mail: office.cz@sandoz.com
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•  Léčba lokálně pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prostaty,  
souběžně nebo po radioterapii.

•  Léčba lokalizovaného, hormonálně dependentního karcinomu prostaty  
u pacientů se středním až vysokým rizikem v kombinaci s radioterapií.

•  Paliativní léčba pacientů s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prostaty.

JEDINÝ IMPLANTÁT  
S LEUPRORELINEM  

v předplněné injekční  
stříkačce určený 

K OKAMŽITÉMU 
POUŽITÍ. 

Předchází chybám  
spojeným s rekonstitucí  
vedoucím ke snížené  

účinnosti.
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