
WAŻNY TEMAT

RAK PROSTATY  
– wstydliwy problem
Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących u mężczyzn nowotworów, 
a jego całkowite wyleczenie zależy przede wszystkim od wczesnego rozpoznania. 
Warto zatem przyjrzeć się dokładniej temu schorzeniu, by móc zawczasu działać.
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Szacuje się, że rak gruczołu krokowego 
jest drugim co do częstości występo-
wania nowotworem złośliwym u pa-
nów, ustępując pierwszego miejsca 
tylko rakowi płuc. Z roku na rok można 
zaobserwować zwiększenie się liczby 
nowych rozpoznań o ok. 2,5%. Ma to 
związek ze wzrostem świadomości spo-
łecznej i częstszymi wizytami u urologa, 
udoskonaleniem metod diagnostyki oraz 
przeprowadzaniem większej liczby badań 
okresowych. 

Gruczoł krokowy występuje tylko u męż-
czyzn, mieści się w miednicy, tuż pod pę-
cherzem moczowym. Otacza on cewkę 

moczową, stąd najczęstsze dolegliwości 
przy raku prostaty związane są z odda-
waniem moczu.  

Jako że ok. 95% nowotworów złośliwych 
stercza stanowią tzw. gruczolakoraki, na 
nich przede wszystkim się skupimy. Po-
zostałe, czyli mięsaki oraz nowotwory 
nabłonka przejściowego odcinka stercza, 
występują stosunkowo rzadko. Oprócz 
nowotworów można wyróżnić także 
inne schorzenia prostaty, jak przewlekłe 
zapalenie oraz łagodny rozrost gruczołu 
krokowego. 

Czym różni się niezłośliwy przerost pro-
staty od niebezpiecznego nowotworu 
złośliwego? Powiększona prostata, czyli 
gruczolak stercza (fachowo zwany BPH) 
to problem dotyczący wielu panów 
(nawet 50% populacji!), zwykle po 45. 
roku życia. Ma to związek ze zmianami 
hormonalnymi, rozpoczynającymi się 
w tym właśnie wieku. Rozrost przebiega 
powoli, stopniowo, ale powiększona pro-
stata z roku na rok coraz mocniej uciska 
cewkę moczową. Dlatego też z wiekiem 
zaczynają się problemy z oddawaniem 
moczu, występuje nieprzyjemne uczucie 
niecałkowitego opróżnienia pęcherza. 
Z każdym tego typu problemem nale-
ży udać się do lekarza, gdyż nieleczony 
przerost prostaty może mieć poważne 
konsekwencje. 

OBJAWY PRZEROSTU 
PROSTATY
Początkowo panowie borykają się z na-
wracającymi infekcjami pęcherza i cewki 
moczowej. Nieleczone zapalenie układu 
moczowego prowadzi do pogrubienia 
ścian pęcherza moczowego, przerostu 

mięśnia wypieracza, co również utrudnia 
mikcję. W konsekwencji zalegający mocz 
sprzyja tworzeniu się kamieni w pęche-
rzu, a także może powodować kamicę 
nerkową i niewydolność nerek. Stąd już 
niedaleko do urosepsy, czyli zakażenia 
całego organizmu, związanego z za-
leganiem moczu. W przypadku ostrej 
niewydolności układu moczowego, czyli 
nagłego zatrzymania moczu, konieczne 
jest leczenie szpitalne, założenie cewnika 
i szybkie podanie antybiotyku.

Poza wyżej wymienionymi problemami, 
łagodnemu rozrostowi prostaty towarzy-
szą często inne objawy. Chorzy panowie 
mają obniżone libido, zaburzenia erekcji 
oraz zmniejszone zadowolenie z życia 
seksualnego. Często są zmęczeni i nie-
wyspani, wstając kilka razy w nocy do 
łazienki. Przerywają sen sobie oraz pozo-
stałym domownikom. Bywają nerwowi 
i rozdrażnieni, potrzebują więcej czasu 
na opróżnienie pęcherza, a także wię-
cej siły, by oddać mocz. Wystąpić może 
także pojawienie się niewielkich ilości 
krwi w moczu. To wszystko niewątpliwie 
pogarsza jakość życia. 

Na rynku istnieje na szczęście wiele 
preparatów pomagających skutecznie 
leczyć przerost stercza. Są to zarówno 
przepisywane przez lekarza alfa-blokery, 
poprawiające przepływ moczu, a także 
dostępne bez recepty leki i suplementy 
diety na bazie wyciągu z wierzbownicy 
drobnokwiatowej, pokrzywy czy z olejem 
z pestek dyni. Każdy mężczyzna może 
wybrać odpowiedni dla siebie preparat po 
konsultacji z lekarzem. W poważniejszych 
przypadkach, gdy mocz zalega w pęche-
rzu bądź doszło do powstania 

W ostatnich 30 latach zachorowalność na raka 
prostaty wzrosła w Polsce aż siedmiokrotnie.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl
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kamieni, niezbędna może okazać się 
operacja. Polega ona na resekcji części 
gruczołu, by umożliwić swobodny od-
pływ moczu. 

Podobnie jak przy łagodnym przeroście, 
do powstania raka prostaty mogą przy-
czynić się: nadwaga, spożywanie dużych 

ilości czerwonego mięsa, produktów 
mlecznych, alkoholu i palenie papiero-
sów. Jednak głównym czynnikiem ryzyka, 
oprócz wieku oczywiście jest genetyka. 
Panowie, u których w rodzinie chorowali 
krewni pierwszego stopnia (ojciec, brat), 
mają zwiększone ryzyko zapadalności 
na tego typu nowotwór. Im więcej osób 
w rodzinie miało raka prostaty, tym więk-
sze prawdopodobieństwo zachorowania 
w porównaniu z mężczyznami, u których 
w rodzinie ten problem nie występował. 

Objawy nowotworu prostaty przypomi-
nają dolegliwości związane z przerostem 
gruczołu krokowego. Przez długi czas 
mogą być praktycznie niezauważalne, 
dopiero później pojawia się utrudnione 
oddawanie moczu, parcie na pęcherz, 
uczucie niepełnego wypróżnienia, czę-
stomocz, korzystanie z łazienki kilkukrot-
nie w nocy, zaburzenia erekcji, a nawet 
krwiomocz oraz obecność krwi w nasie-
niu, co jest widoczne gołym okiem. Gdy 
guz osiągnie większe rozmiary, dochodzi 
do zastoju moczu w pęcherzu, kolejno 
do wodonercza i niewydolności nerek. 
Do tego momentu trudno odróżnić no-
wotwór złośliwy od łagodnego gruczo-
laka. Jednak w bardziej zaawansowanym 

stadium rak może tworzyć przerzuty do 
węzłów chłonnych w miednicy oraz ko-
ści. Rzadziej przerzutuje do płuc, mózgu 
i wątroby. W takich przypadkach chory 
odczuwa bóle w okolicy lędźwiowej krę-
gosłupa, bóle kości, łatwiej dochodzi też 
do złamań. Nacieki nowotworowe mogą 
uciskać rdzeń kręgowy, może dojść do 

porażenia kończyn, a także postępującej 
utraty masy ciała i ogólnego wyniszcze-
nia organizmu.

DIAGNOSTYKA
Wczesna i prawidłowa diagnostyka jest 
już połową sukcesu, dlatego nawet przy 
niewielkich dolegliwościach ze strony 
gruczołu krokowego należy udać się do 
lekarza. Medyk przy badaniu per rectum 
może, poprzez ścianę odbytnicy, wyczuć 

palcem i ocenić stan prostaty. Niepokoją-
ca jest nierówna, guzkowa powierzchnia. 
Kolejnym badaniem będzie na pewno 
oznaczenie stężenia we krwi swoistego 
antygenu sterczowego (PSA). Większość 
chorych ma podwyższone stężenie PSA, 
ale nie wszyscy, dlatego badanie to nie 
jest w stu procentach wyznacznikiem 
choroby. Co więcej, wysokie stężenie PSA 
może oznaczać także łagodny przerost 
gruczołu krokowego, także jest dość 
nieswoiste. Kolejną, dokładniejszą me-
todą diagnostyki jest wykonanie ultra-
sonografii przezodbytniczej (TRUS), która 
pokazuje nam wewnętrzną budowę oraz 
ewentualne guzy w różnych częściach 
gruczołu. Za pomocą ultrasonografii wy-
bieramy też miejsce, z którego następ-
nie należy pobrać wycinek przy użyciu 
biopsji przezodbytniczej. Taki fragment 
tkanki guza zostaje przekazany do ba-
dania mikroskopowego i dopiero na tej 
podstawie ustala się rozpoznanie no-
wotworu złośliwego. W przypadku do-
datniego rozpoznania lekarz za pomocą 
oceny złośliwości (tzw. skala Gleasona) 
ustala terapię. Oprócz oceny miejscowej, 
lekarz powinien przeprowadzić tomo-
grafię komputerową miednicy i jamy 
brzusznej w celu wykluczenia lub po-
twierdzenia obecności przerzutów do 
węzłów chłonnych, kości lub kręgosłupa. 

WAŻNY TEMAT

Panowie borykają się z nawracającymi infek-
cjami pęcherza i cewki moczowej. Nieleczone 

zapalenie układu moczowego prowadzi do po-
grubienia ścian pęcherza moczowego, przerostu 
mięśnia wypieracza, co również utrudnia mikcję. 

W konsekwencji zalegający mocz sprzyja tworze-
niu się kamieni w pęcherzu, a także może powo-

dować kamicę nerkową i niewydolność nerek. 

Mężczyźni, u których zdiagnozowano 
raka prostaty mają o 14% większe ryzyko 

zachorowania na raka jelita grubego, 
a szczególnie na raka odbytnicy  - tutaj ryzyko 
jest wyższe o 36%. Ryzyko to znacząco wzrasta 

u pacjentów poddawanych radioterapii. 
Sugeruje się, aby mężczyźni, u których wykryto 
nowotwór prostaty byli także badani kierunku 

raka jelita grubego zwłaszcza, jeżeli korzystali ze 
wspomnianej metody leczenia. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl
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Przy podejrzeniu przerzutów do kości, 
gdy pacjent odczuwa dolegliwości bólo-
we, przeprowadza się scyntygrafię - jest 
ona dokładniejszą metodą oceny stanu 
narządu ruchu.

LECZENIE
Leczenie nowotworu stercza zależy od 
wielu czynników, w tym wieku chore-
go, stopnia złośliwości, oceny ryzyka 
oraz spodziewanego czasu przeżycia. 
W związku z powyższym wyróżniamy 
trzy podstawowe metody leczenia: 
operacyjną, radioterapię oraz leczenie 
systemowe (chemioterapia, terapia 
hormonalna). Operacja zalecana jest 
u młodszych mężczyzn, u których spo-
dziewany czas przeżycia szacuje się na 
ponad 10 lat, a guz znajduje się tylko w  
obrębie anatomicznych granic gruczołu 
krokowego. Radioterapię wykonuje się 
u mężczyzn w nieco bardziej zaawan-
sowanym stadium choroby, gdy jednak 

nie występują odległe przerzuty. Może 
być wykonywana ze źródła znajdującego 
się poza ciałem pacjenta lub po umiesz-
czeniu źródła promieniowania w samym 
gruczole. W najbardziej zaawansowanym 
przypadku, gdy nie jest możliwe leczenie 
operacyjne, stosuje się zwykle hormo-
noterapię. Polega ona na zmniejszeniu 
napływania testosteronu do nowotworu. 

W tym celu można podjąć się obustron-
nego usunięcia jąder (bezpieczna meto-
da, lecz często nieakceptowalna przez 
panów), leczenia medykamentami, które 
hamują wpływ testosteronu na komórki 
raka (blokada androgenowa). Dozwolo-
ne jest także łączenie hormonoterapii 

z radioterapią. Gdy jednak sama hormo-
noterapia w wyniku nabywania na nią 
odporności przestaje działać, włącza się 
chemioterapię. 

Rokowania u Polaków nie zawsze są 
pomyślne, gdyż ponad 30% nowotwo-
rów złośliwych zostaje wykrytych w sta-
dium zaawansowanym. Dlatego każdy 

mężczyzna po 50. r. ż. powinien co roku 
oznaczać stężenie PSA w surowicy krwi 
oraz odwiedzać lekarza w celu badania 
urologicznego. 

JOANNA SEREMAK
Pracownik Apteki
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Każdy mężczyzna po 50. r. ż. powinien co roku 
oznaczać stężenie PSA w surowicy krwi oraz od-
wiedzać lekarza w celu badania urologicznego. 
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