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Prostata
Prostata je mužský orgán velikosti a  tvaru vlašského 
ořechu uložený pod močovým měchýřem a  obepínající 
močovou trubici. Vytváří sekret, který je součástí  
ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií.

Karcinom prostaty
Karcinom prostaty je velmi častým zhoubným nádorem 
mužů. Vzniká důsledkem nekontrolovatelného růstu 
a  množení některých buněk prostaty. Většinou se jedná 
o  pomalu rostoucí nádor, ačkoliv v  některých případech 
může být agresivní, růst rychle a šířit se do okolních tkání. 
Pokud je karcinom prostaty zachycen včas, je velká 
šance na vyléčení. 

Záchyt karcinomu prostaty
Pravidelné preventivní prohlídky jsou vhodné u mužů starších 50 let, zejména pokud se u nich vyskytují  
rizikové faktory karcinomu prostaty. Vyšetřuje se hladina tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) 
v krvi. Pokud hladina PSA v krvi stoupne, může se jednat o zánět, zvětšení nebo karcinom prostaty. Dále 
se provádí vyšetření přes konečník, kdy lékař ověří tvar, velikost a strukturu povrchu prostaty.  

Zdraví prospěšné potraviny Potraviny, kterým se vyhnout

Rizikové faktory
•  Věk - vyskytuje se u mužů převážně  

po 50. roce a s přibývajícím věkem  
riziko stoupá.

• Rodinná zátěž - výskyt tohoto 
onemocnení v rodině.

• Obezita.

Prevence
•  Preventivní prohlídky u praktického 

lékaře.

•  Zdravá strava bohatá na zeleninu,  
ovoce a celozrnné obiloviny.

•  Fyzická aktivita většinu dnů v týdnu.

•  Udržení zdravé tělesné hmotnosti.
•  Návštěva lékaře pokud se objeví  

varovné signály.

Nejčastější varovné signály
Problém karcinomu prostaty je, že příznaky nemusí být  
v časných stádiích zřejmé nebo mohou být snadno  
zaměnitelné s jinými onemocněními. 

• Potíže s močením - obtížné zahájení močení, slabší proud 
moči, pocit neúplného vyprázdnění, častější močení, náhlé 
nucení na močení, únik moči po dokončení močení, výskyt 
krve v moči.

• Porucha erekce - může jít také o příznak jiného onemocnění 
nebo následek léčby.

• Krev ve spermatu - v tomto případě vždy vyhledejte lékaře!

• Opakovaná mírná bolest v oblasti pánve.

• Trvalá bolest kostí v bocích nebo zádech.

• Nevysvětlitelné snížení tělesné hmotnosti, slabost.
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konečník
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Pokud vyšetření přes konečník nebo hladina PSA ukáže odchylku, doporučí lékař další vyšetření. 
Např. vyšetření ultrazvukem. Při abnormálním nálezu se provádí odběr vzorku buněk (biopsie), 
které jsou dále zkoumány v laboratoři. Pokud je zjištěn karcinom prostaty, je třeba vyšetřit, zda se 
již nerozšířil do  mízních uzlin nebo vzdálených orgánů či kostí a  nevytvořil metastázy. K  tomu se 
používají zobrazovací metody jako např. CT vyšetření nebo magnetická rezonance. 

Stadia karcinomu prostaty

Sledování výsledku a účinnosti léčebného režimu
Pokud jste někdy byli léčeni s  karcinomem prostaty, je nutné, abyste po  zbytek života chodili na pravidelné 
kontroly. Nejspíše půjde o pravidelné sledování hladiny PSA.

Léčba - možnosti
•  Aktivní sledování - u nádorů s nízkým rizikem šíření stačí pravidelné sledování (hladina PSA, 

vyšetření přes konečník, popř. biopsie).

•  Chirurgická léčba / radikální prostatektomie - odstranění celé prostaty s malou částí okolní tkáně 
a lymfatických uzlin (u nádorů bez metastáz).

•  Ozařování - ničí nádorové buňky, lze použít zevní zářiče (vysokoenergetické rentgenové paprsky 
nebo protonová léčba), nebo vnitřní zářiče vpravené do prostaty.

•  Hormonální léčba - cílem je zabránit tvorbě testosteronu v těle, který může podporovat vývoj 
karcinomu prostaty. Po jeho vymizení z těla nádorové buňky odumírají nebo se nemohou dále množit.

•  Chemoterapie - používá se u nádorů nereagujících na hormonální léčbu, nebo u nádorů 
s metastázami.

•  lmunoterapie - využívá k boji proti nádorovým buňkám vlastní buňky imunitního systému pacienta.

•  Zkoušené metody - kryoterapie (zmrazení prostaty) - cílený ultrazvuk s vysokou intenzitou (HIFU).
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Závěr
Karcinom prostaty je pomalu postupující nádor. U  řady mužů nemusí, zejména zpočátku, 
vyvolavat žádné obtíže a  v  některých případech stačí aktivní sledování. Pokročilý karcinom 
prostaty ale pro pacienta představuje významné riziko a  bez léčby dochází v  průběhu let 
ke  zhoršení stavu. Velmi důležité je zachytit karcinom prostaty včas, kdy lze využít různé 
možnosti léčby, a dosáhnout tak úplného vyléčení nebo prodloužení kvalitního života.
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