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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AB   alfablokátory 
ALP   alkalická fosfatáza 
ARI   inhibitory 5 alfa-reduktázy 
AUA   Americká urologická asociace 
BHP    benigní hyperplazie prostaty 
BOO   výtoková obstrukce močového měchýře 
CaP   karcinom prostaty 
CgA   chromogenin A 
CT   počítačová tomografie 
DHT   dihydrotestosteron 
DNA   deoxyribonukleová kyselina 
DRE   digital rectal examination (vyšetření per rectum) 
EGF   epidermální růstový faktor 
EUA   Evropská urologická asociace 
EPCA   Early Prostate Cancer Antigen 
EPCA-2  Early Prostate Cancer Antigen 2 
f/t PSA   poměr volného a celkového PSA, free to total PSA 
FGF   fibroblastový růstový faktor 
fPSA   free PSA, volná frakce PSA 
GS   Gleason score, Gleasonovo skóre 
hK1   lidský kalikrein  
hK2   lidský prostatický glandulární kalikrein 
IGF   insulin-like růstový faktor 
I-PSS dotazník mezinárodní dotazník prostatického skóre, International Prostatic  
   Symptom Score 
KTP PVP fotoselektivní vaporizace prostaty KTP (kaliumtitanylfosfátový) laserem 
LUTS   příznaky dolních močových cest (lower urinary tract symptoms) 
MRI   magnetická rezonance 
mRNA   messenger RNA, mediátorová RNA 
NOR ČR  Národní onkologický registr České republiky 
P1NP    prokolagen typu 1  
PIN   prostatická intraepiteliální neoplazie 
PPV   pozitivní prediktivní hodnota 
PSA   sérový prostatický antigen 
PSAD   PSA denzita 
PSADT   PSA doubling time, zdvojovací čas PSA 
PSA-TZ  PSA denzita tranzitorní zóny 
PSAV   PSA velocita 
PSMA   Prostatický specifický membránový antigen 
Qmax

SHBG sex hormone - binding globulin, globulin vázající sexuální testosteron 
SSBP   sextantová  systematická biopsie prostaty  
TGF-β   transformující růstový faktor beta 
TRUS   transrektální ultrasonografie 
TUMT   transuretrální resekce prostaty 
TUNA   Transurethral Needle Ablation  
TURP   transuretrální termoterapie 
TUVP   transuretrální vaporizace prostaty 
USG   ultrasonografie 
β-CTx    β-CrossLaps, C terminální telopeptid 

   maximální mikční průtok 
RNA   ribonukleotidová kyselina 
RP   radikální prostatektomie 



 6 

SOUHRN 

S přibývajícím věkem muže se zvyšuje výskyt benigní hyperplazie prostaty 

(BHP), která zhoršuje jejich kvalitu života. Nejčastější malignitou starších, ale i 

mladších mužů je adenokarcinom prostaty (CaP). V roce 2005 v České republice jeho 

výskyt převýšil i počet karcinomů plic. V diagnostice BHP, tak i CaP našel široké 

uplatnění prostatický specifický antigen (PSA). Protože se ale jedná jen o orgánově 

specifický marker, hledají se další možnosti (modifikace PSA, nové markery), jak 

docílit lepší detekci CaP.  

Potvrdit diagnózu CaP nám může histologické vyšetření vzorku tkáně získaného 

biopsií prostaty. Gleasonovo skóre (GS) určující histologii bioptické tkáně také 

významně ovlivňuje strategii léčby. Mnohdy se ale od GS z definitivního preparátu 

po radikální prostatektomii může lišit. Na souboru pacientů podstupující radikální 

prostatektomii jsme proto stanovovali korelaci mezi GS určeného z jehlové biopsie 

a GS z definitivního preparátu. V souboru 88 pacientů léčených na Urologické klinice 

ve FN Hradec Králové se shodovala necelá polovina případů, stejná část byla 

podhodnocena. Vyšší GS korelovalo také s vyšší hladinou PSA. Hodnoty PSA většiny 

pacientů byly nad referenční mezí 4 ng/ml, kolem 10 % pacientů mělo však hodnoty 

nižší. Poměr volného a celkového PSA (f/t PSA) menší než 25 % mělo 91 % pacientů. 

Nejčastěji byl operován nádor omezený na prostatu (stádium T2).  
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SUMMARY 

Increased incidence of benign prostatic hyperplasia (BPH) has been associated 

with age of men. The quality of lives gets worse in men with BPH. Adenocarcinoma 

of the prostate (CaP) is the most common malignant disease in aged men, younger men 

as well. In 2005 the incidence of prostate cancer has exceeded the number of occurrence 

of lung cancer in the Czech Republic. Prostate specific antigen (PSA) has found 

widespread usefulness in diagnosis of prostate cancer and BPH, too. PSA is organ-

specific marker only, therefore, new options (modify PSA, new markers) have been 

searched to improve CaP detection. 

Histological estimation of prostate biopsy specimens validates the diagnosis 

of CaP. Gleason score (GS) determining histology of biopsy tissue affect treatment 

strategy. Frequently GS of biopsy can be varying GS of final preparation after radical 

prostatectomy. Therefore, we analyzed the correlation between the prostate biopsy GS 

and GS of final preparation in patients undergoing radical prostatectomy. Almost half of 

cases in this group of 88 patients treated in The Clinic of urology in Faculty Hospital of 

Hradec Králové was identical to GS of prostatectomy specimens and same part of cases 

was undergraded. High grades correlated with elevated PSA levels. Amount of patients 

had the PSA levels over PSA cut-off point 4 ng/ml, however, around 10 % of patients 

had lower levels. 91 % of patients had free to total PSA ratio less than 25 %. The most 

common operative carcinoma was tumor confined within the prostate (stage T2). 
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ÚVOD 

 
Mezi nejčastěji se vyskytující benigní onemocnění prostaty patří benigní 

hyperplazie prostaty (BHP). Postihuje zejména muže po padesátce a s přibývajícím 

věkem se frekvence výskytu zvyšuje. Po 80. roce onemocněním trpí 80 % mužů [1]. 

I když toto onemocnění neohrožuje život pacienta, jeho klinické symptomy snižují 

kvalitu života [2]. 

Podle Národního onkologického registru České republiky (NOR ČR) byly 

zhoubné nádory prostaty za rok 2005 nejčastěji diagnostikovaným onkologickým 

onemocněním u mužů (s výjimkou jiných zhoubných nádorů kůže) [3]. U mužů starších 

50 let tvoří asi 16 % všech maligních nádorů [4]. Ve více jak 95 % se jedná 

o adenokarcinom tubuloalveolárního nebo acinózního původu [5]. 

Diagnostické metody nám umožňují nejen odhalit, ale i posoudit stav a vývoj 

onemocnění. S objevem nových diagnostických možností se stanovení diagnózy 

posouvá do časných stádií onemocnění a umožňuje nám začít včasnou léčbu. V případě 

maligního onemocnění tím můžeme docílit snížení mortality.  

Tato práce navazuje na bakalářskou práci obhajovanou v roce 2006, ve které 

byly demonstrovány laboratorní hodnoty pacientů s BHP a adenokarcinomem prostaty 

léčených na Urologické ambulanci v Oblastní nemocnici Náchod [6]. Cílem této práce 

je nově shrnout diagnostické postupy benigních i maligních onemocnění prostaty 

používané v České republice a ukázat nové možnosti, které se vyvíjí v zahraničí. Důraz 

je opět kladen na laboratorní metody. Součástí práce je také shrnutí současné léčby jak 

benigních, tak i maligních onemocnění prostaty. V praktické části jsou demonstrovány 

nálezy získané při histologickém vyšetření, laboratorní hodnoty pacientů z Urologické 

kliniky ve FN Hradec Králové a studie zabývající se porovnáním Gleason score (GS) 

biopsie prostaty a preparátu získaného radikální prostatektomií. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY ( BHP) 

1.1 Definice 

BHP je způsobena nemaligním zvětšením prostaty. Příčinou je zmnožení 

stromálních buněk, které se vyskytuje pouze za přítomnosti dihydrotestosteronu 

(DHT), který vzniká v prostatických buňkách přeměnou testosteronu produkovaného 

jen funkčními testes [7]. Je to také stav spojený se stárnutím, se zvyšujícím věkem 

ubývá androgenů a relativně se zvyšuje hladina estrogenů, které navozují aktivaci DHT 

receptorů stromatu a umožňují interakci DHT s epitelem a růst prostaty [5]. 

BHP se podle závažnosti může vyskytovat v mikroskopické, makroskopické 

nebo klinické formě. V mikroskopické formě se vyskytuje hyperplazie stromálních a 

epiteliálních buněk periuretrální části prostaty, v makroskopické formě pak důsledkem 

proliferace buněk dochází ke zvýšení hmotnosti žlázy. V klinické formě se objevují 

příznaky dolních močových cest (lower urinary tract symptoms - LUTS) [7]. 

1.2 Epidemiologie 

Mikroskopická BHP se v populaci vyskytuje u 25 % čtyřicátníků a 

s přibývajícím věkem se frekvence zvyšuje, u devadesátníků činí 90 %. Pouze třetina 

však potřebuje terapii [7]. 

Z epidemiologických studií vyplývá, že prevalence LUTS v Evropě i USA je 

podobná. Ve Skotsku a Nizozemsku vzrostla prevalence symptomů ze 14 % 

u padesátníků na 43 % u sedmdesátníků. Prevalence středně závažných až závažných 

symptomů se pohybuje od 14 % (Francie) do 30 % (Nizozemí). Každou dekádou života 

podíl mužů se středně závažných a závažných symptomů roste na dvojnásobek. V Asii 

je výskyt středně závažných a závažných symptomů u mužů stratifikovaných 

podle věku percentuálně vyšší oproti Americe. U mužů ve věku 41 – 50 let je 

prevalence 18 %, u 71 – 80-ti letých mužů 56 % [2]. 

1.3 Etiopatogeneze 

Etiopatogeneze BHP je multifaktoriální [8]. Jak bylo zmíněno, zmnožení 

stromálních buněk prostaty, které způsobuje BHP, se vyskytuje jen za přítomnosti DHT. 

Na jeho stimulaci prostata reaguje velmi citlivě [7]. DHT vzniká z testosteronu účinkem 
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5α-reduktázy, ta existuje ve 2 typech. Typ I se nachází v potních žlázách na obličeji a 

v játrech, typ II se vyskytuje nejvíce v prostatě, pak i v játrech a ve folikulech 

sekundárního ochlupení a vlasů. Na zajištění sérové hladiny DHT se však podílejí oba 

typy [9]. DHT se váže na androgenní receptor, jeho vazba je asi 10x silnější než vazba 

s testosteronem [10]. Účinky DHT jsou podobné testosteronu. Zvyšuje se aktivita 

cyklin-dependentních kináz a dochází ke stimulaci vstupu buněk do S-fáze buněčného 

cyklu, tím pádem dochází k proliferaci buněk [9]. 

Aktivitu DHT receptorů ve stromatu prostaty indukují estrogeny, jejichž hladina 

se od středního věku relativně zvyšuje se snížením produkce androgenů [7]. Nejvíce 

androgenních receptorů se nachází v epiteliálních buňkách žlázek, ve kterých se tvoří 

růstové faktory. Androgeny sekreci růstových faktorů ovlivňují. Většinou sekreci 

stimulují [9]. Růst prostaty podporují např. epidermální růstový faktor (EGF), acidický 

a bazický fibroblastový růstový faktor (FGF) a insulin-like růstový faktor (IGF). 

Transformující růstový faktor beta (TGF-β) růst naopak potlačuje [7].  

Růstové faktory se uplatňují na regulaci apoptózy, díky nim dochází k převaze 

proliferačních změn nad apoptózou. TGF-β apoptózu navozuje, zabraňuje buňce 

přechodu do S-fáze [8]. Vznik BHP proto vysvětluje teorie nedostatečné apoptózy [7]. 

U normální prostaty a prostaty při BHP byly zkoumány proliferační pochody a 

apoptóza. Procentuálně vyšší výskyt apoptózy byl pozorován u normální prostaty, 

současně markantnější proliferační změny byly zaznamenány v buňkách prostaty 

při BHP [8].  

Některé teorie předpokládají, že za vznik BHP je odpovědný zvýšený počet 

kmenových buněk prostaty nebo klonální expanze proliferujících buněk a možnost 

reaktivace embryonálního indukčního potenciálu růstu v prostatickém stromatu [5].   

1.4 Klinický obraz 

BHP svým uložením v oblasti hrdla močového měchýře působí překážku odtoku 

moče [5]. Utlačuje prostatickou uretru (mechanická komponenta) a elevuje dno 

močového měchýře, kde v místě útlaku dochází k progresivní změně adrenoceptorů 

(dynamická komponenta). Stěna močového měchýře nějakou dobu obstrukci 

kompenzuje tím, že hypertrofuje. Narůstá však objem postmikčního rezidua a vzniká 

infekce. Postupně dochází k přestavbě detruzoru v pseudovertikly, pak divertikly, a 

vyvíjí se sekundární vezikouretrální reflux. Detruzor pak není schopen vyvinout 



 11 

dostatečný tlak [10]. Chronická retence moče má za následek oboustrannou 

ureterohydronefrózu s rozvojem uremie a urosepse [5]. 

Klinickými symptomy BHP jsou obstrukční a iritační příznaky označované 

souhrnně jako LUTS. Výtokové obstrukce močového měchýře (bladder outlet 

obstruction - BOO) mají za následek slabý proud moče, mikce trvá déle a pacient není 

schopen mikci ukončit. Z iritačních příznaků se objevuje snížená jímavost měchýře, 

postupná instabilita detruzoru, nykturie, urgence a inkontinence. Hodnocení těchto 

příznaků s vlivem na život pacienta umožňuje  I-PSS dotazník (mezinárodní dotazník 

prostatického skóre, International Prostate Symptom Score) [5, 7]. I-PSS je 

mezinárodním standardem a pomáhá určení způsobu léčby [2].   

1.5 Diagnostika  

Podle Guidelines EAU diagnostická vyšetření rozdělujeme na doporučená, 

volitelná a nedoporučená [2]. K určení diagnózy zjišťujeme anamnézu a provádíme 

doporučená a volitelná vyšetření. Mezi doporučená vyšetření patří posouzení klinických 

příznaků, fyzikální vyšetření, vyšetření per rectum, z laboratorních metod se 

pro vyšetření horních močových cest stanovuje kreatinin a vyšetřuje se moč. 

Ze zobrazovacích metod se používá ultrasonografie pro zjištění residua po mikci. 

Z volitelných vyšetření se stanovuje sérová koncentrace prostatického specifického 

antigenu (PSA), provádí se transrektální ultrasonografie prostaty (TRUS), dále pomocí 

zobrazovacích metod vyšetřujeme močový měchýř a močové cesty. Pomocí 

urodynamických vyšetření můžeme stanovit obstrukci hrdla způsobenou BHP, 

cystoskopií můžeme vyloučit jinou příčinu obstrukce (např. strikturu hrdla měchýře 

nebo uretry) [5, 7]. 

1.5.1 Anamnéza 

Základem anamnézy je zjištění mikčních obtíží, k jejich charakterizaci a určení 

frekvence výskytu slouží validované dotazníky jako je např. I-PSS dotazník [11]. I-PSS 

dotazník zahrnuje 7 otázek, které hodnotí závažnost symptomů na základě vnímavosti 

pacienta, a 1 otázku hodnotící dopad močových symptomů na kvalitu života. I-PSS je 

odvozeno od skóre Americké urologické asociace (American Urological Association –

AUA) 7 [2]. Každá otázka hodnotící závažnost symptomů je hodnocena skórem 0-5. 

Podle výsledného skóre rozděluje obtíže na mírné (0 - 7), střední (8 - 19) a závažné 



 12 

(20 - 35). Pacient dotazník vyplňuje opakovaně, tím je umožněno sledování změn 

symptomů v čase a hodnotit použitou léčbu [7, 2].  

O frekvenci mikce a jejích objemech nás informuje mikční diář, kdy pacient 

zaznamenává objem přijatých tekutin a objem vymočené moči, poznamenává také 

urgenci a inkontinenci. Většinou diář zahrnuje období 3 dnů.  Pomáhá nám odhalit 

polyurii, polydipsii, noční polyurii při kardiální subkompenzaci a dráždivý močový 

měchýř [11]. 

U pacienta také zjišťujeme výskyt onemocnění, která BHP mohou komplikovat, 

nebo výskyt onemocnění neurologických, které se vztahují k vyprazdňování močového 

měchýře. Dále zjišťujeme provedené operace, především malé pánve, informace 

o sexuálních dysfunkcích, užívané léky a rodinnou anamnézu [7]. 

1.5.2 Vyšetření per rectum 

Vyšetření per rectum by měli provádět i lékaři non-urologové u mužů nad 40 let 

jako součást preventivní onkologické prohlídky [11]. U mužů s LUTS totiž může 

pomoci zjistit současně se vyskytující karcinom prostaty a také zvyšuje schopnost 

odhadnout objem prostaty, jež je určující pro některé terapeutické metody [2]. Prostata 

při BHP bývá až několikanásobně zvětšená proti normálnímu nálezu, hladká, 

ohraničená, symetrická, někdy může být hmatatelná uzlovitá přestavba. Palpace bývá 

nebolestivá a konzistence spíše elastická. Při retenci moče nad sponou nahmatáme 

rozepjatý měchýř s typickým poklepovým přikrácením [5]. 

1.5.3 Laboratorní metody 

Vyšetření moči 

Jelikož se LUTS objevují nejen u BHP, ale často i u infekcí močových cest a 

karcinomu močového měchýře, doporučuje se při primárním vyšetření pacientů 

vyšetření moče [2]. Jde o vyšetření snadno dostupné, za úkol má vyloučit močovou 

infekci a mikrohematurii, která vyžaduje další vyšetření močového systému. Vyšetřuje 

se střední proud moče biochemicky a mikroskopicky [11].  

Prostatický specifický antigen (PSA) je glykoprotein o molekulové hmotnosti 

34 kD a je složen z 237 aminokyselin. Je primárně produkován epiteliálními buňkami 

Stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) 
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prostatických acinů a duktů. PSA je proteolytický enzym, patřící do skupiny kalikreinů 

[12]. Jeho aktivita je namířena hlavně na velké bílkoviny v seminální tekutině 

(semenogelin I a II a fibronektin), jejichž působením dochází k likvefakci spermatu a 

lepší pohyblivosti spermií [13]. Určité množství lze prokázat i v séru, kde se vyskytuje 

z velké části vázaný na inhibitory proteáz: α 2 - makroglobulin a zejména na α1 -

 antichymotrypsin, jen malá část je volná [14]. PSA byl poprvé identifikován Harou a 

kol. v roce 1969. Pro klinické účely se stanovení jeho hladin v séru začalo využívat 

počátkem 80. let 20. století. Gen kódující PSA již byl sekvenován, je lokalizován 

na 19. chromozomu a je asi 6 kbp dlouhý [12]. Lokus však obsahuje také geny po lidský 

kalikrein (hK1) a lidský prostatický glandulární kalikrein (hK2), které vykazují 

s primární strukturou PSA (hK3) 62 % a 80 % homologii, a mohou být tak vysvětlením 

pozitivity PSA  (do 0,1 ng/ml) u asi 10 % žen [13]. 

Sérovou hladinu PSA můžeme stanovit různými metodami. Různé metody však 

mají různé referenční hodnoty, a je třeba, aby lékař informace o nich sledoval a 

výsledky mohl správně interpretovat. Většina komerčních souprav na stanovení PSA 

detekuje celkové PSA, volné PSA a PSA navázané na α 1 - antichymotrypsin. PSA 

navázané na α 2 

Vyšetření sérové hladiny PSA by mělo být provedeno u pacientů, u kterých bude 

mít výsledek vliv na volbu léčby nebo mají zájem ovlivnit progresi onemocnění. Má 

přispět k nálezu lokalizovaného karcinomu. Ke zlepšení diagnostické specifičnosti nám 

slouží odvozené parametry (viz Tab.1) [11]. Věkově specifický PSA stanovuje 

referenční meze pro jednotlivé věkové kategorie. Pro muže ve věku 40 – 49 let je 

navrženo rozmezí 0 – 2,5 ng/ml, pro muže ve věku 50 – 59 let 0 – 3,5 ng/ml, 0 – 4,5 

ng/ml pro věkovou kategorii 60 – 69 let a 0 – 6,5 ng/ml pro muže ve věku 70 – 79 let. 

K odlišení BHP od karcinomu prostaty při nízkých a středně zvýšených hodnot je 

výhodné měření volné frakce PSA (free PSA, fPSA) [12]. Poměr volného PSA 

k celkovému (free to total PSA - f/t PSA, index PSA) je u BHP větší než 0,2 , poměr 

pod 0,15 svědčí o zvýšeném riziku karcinomu prostaty. Dalším odvozeným parametrem 

- makroglobulin nelze imunologickými metodami prokázat, molekula 

PSA je kompletně v bílkovině uzavřena. Referenční hodnoty PSA se většinou uvádějí 

mezi 0 až 4 ng/ml [12]. Zvýšená koncentrace v séru  bývá u nemocných s karcinomem 

prostaty i u části pacientů s BHP [14]. Přibližně 25 % nemocných s BHP má zvýšenou 

hladinu PSA nad 4 ng/ml [7]. Zvýšenou hladinu můžeme pozorovat i při zánětu prostaty 

a akutní retenci moči, po některých urologických manipulacích i po pohlavním styku 

[13]. Hladina PSA vykazuje korelaci s věkem pacienta a s objemem prostaty [15].  
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je denzita PSA (PSAD), kdy je hodnota PSA vztažená na objem prostaty, pro BHP je 

pod 0,10 ng/ml. K posouzení zvýšení PSA v čase nám slouží velocita PSA. Norma je 

pod 0,75 ng/ml nebo do 20 % za rok [7]. 

 

PSA denzita PSA/objem prostaty < 0,10 ng/ml 
PSA velocita Δ PSA/Δ čas < 0,75 ng/ml za rok či do 20 % za rok 
věkově specifické PSA PSA = 0 – 2,5 ng/ml 40 – 49 let věku 
 PSA = 0 – 3,5 ng/ml 50 – 59 let věku 
 PSA = 0 – 4,5 ng/ml 60 – 69 let věku 
 PSA = 0 – 6,5 ng/ml 70 – 79 let věku 
Index PSA fPSA/tPSA > 0,20 

Tab. 1 Hodnoty PSA u BHP 

Novým markerem pro BHP, který se ještě v klinické praxi nevyužívá, je benign 

PSA (BPSA) [7]. BPSA je molekulární forma fPSA (Obr.1). Bylo zjištěno, že lépe 

koreluje s objemem tranzitorní zóny než PSA a může předpovídat klinicky významné 

zvětšení prostaty lépe než PSA nebo fPSA. Median BPSA byl výrazně vyšší u pacientů 

se symptomy BHP oproti hodnotě pacientů bez symptomů. U kontrolní skupiny 

pacientů byl BPSA skoro nedetekovatelný [16]. 

 

 

Obr. 1 Formy PSA 

BOO při BHP mohou způsobovat hydronefrózu a selhání ledvin [2]. Vyšetření 

sérového kreatininu nám selhání ledvin pomáhá odhalit, sérový kreatinin totiž velmi 

dobře koreluje s hodnotou glomerulární filtrace. S poklesem glomerulární filtrace se 

hladina sérového kreatininu zvýší. Fyziologické hodnoty u mužů ve věku 61 - 80 let 

jsou 50 - 125 μmol/l [14]. V doporučení Guidelines AUA 2003 vyšetření není, 

Guidelines EUA (Evropská urologická asociace) 2004 ho však doporučuje [11]. 

Vyšetření sérového kreatininu 
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Vyšetření u všech pacientů s BHP je pravděpodobně ekonomicky výhodné. Pacientům 

můžeme nabídnout správnou léčbu a vyhneme se tak možným nákladům, které mohou 

vzniknout dlouhodobým poškozením ledvin a pooperačními komplikacemi [2]. 

1.5.4 Zobrazovací metody 

K zobrazení prostaty můžeme použít ultrazvukové vyšetření, počítačovou 

tomografii (CT) a magnetickou rezonanci (MRI) [2]. Dále také vylučovací urografii, 

využívající kontrastní látky k zobrazení morfologických změn prostaty a močového 

měchýře a vylučovacích cest [5]. Patří mezi volitelná vyšetření, používá se například 

u pacientů, kteří trpí recidivující infekcí, nebo se u nich v minulosti vyskytla urolitiáza 

nebo nádory urotelu. Tato metoda je ale pro radiační riziko a riziko alergické reakce 

z podání kontrastní látky většinou u pacientů s BHP nahrazována ultrasonografií [7].  

1.5.5 Funkční vyšetření 

Ultrasonografie (USG) 

Ultrasonografie (USG) je snadno dostupná metoda, která pacienta nijak 

nezatěžuje. Umožňuje nám posoudit morfologii močových cest a prostaty, biometrií lze 

získat představu o objemu prostaty nebo reziduální moči. Právě narůstání objemu 

reziduální moči po vymočení může ukazovat na progresi BHP [11]. Stanovení 

postmikčního rezidua patří mezi doporučená ultrasonografická vyšetření. Pacient se 

zhoršující BHP má opakované hodnoty rezidua nad 150 ml [7].  

V běžné denní praxi se pro zobrazení prostaty používá jen transrektální 

ultrasonografie (TRUS), není-li k dispozici, tak transabdominální USG [2]. Obě metody 

slouží k určení rozměru prostaty a charakteru její tkáně [5]. Transabdominální USG 

nám umožňuje odhadnout hmotnost prostaty pomocí vzorce polovičního násobku 

výšky, šířky a délky prostaty. TRUS je nejpřesnější zobrazovací metodou. 

Doporučována je při nejasném nálezu per rectum a při zvýšení PSA [7]. 

Ke stanovení obstrukcí u BHP používáme uroflowmetrii (UFM) a tlakově-

průtokové studie. UFM je jednoduché a snadno opakovatelné funkční vyšetření dolních 

močových cest, graficky zaznamenává mikci pacienta. Vymočený objem by měl být 

větší než 150 ml a pro variabilitu výsledků by vyšetření mělo být provedeno nejméně 

dvakrát. Maximální průtok moči (Qmax) u výrazných obstrukcí je většinou pod 10 ml/s. 

Chceme-li charakterizovat stupeň obstrukce a odlišit pacienty, u kterých je nízká 



 16 

rychlost průtoku způsobena nízkým tlakem kontrakce detruzoru, použijeme tlakově-

průtokové studie [7, 11]. Vyšetření je považováno za invazivní a protože se v některých 

studiích prokázaly metodologické odchylky, je vyšetření dobrovolné. Nyní je 

metodologie vyšetření standardizovaná. Je při ní nutné simultánní zaznamenávání 

intravezikálního a intraabdominálního tlaku, pro diagnostiku obstrukce se musí 

zaznamenávat tlak detruzoru v bodě Qmax

1.5.6 Endoskopie 

. Kategorie obstrukcí se určují podle 

nomogramů, pro klinickou praxi by se měl používat nomogram Mezinárodní 

společnosti pro kontinenci (International Continency Society - ICS) [2]. 

Uretrocystoskopie je u pacientů s BHP vyšetřením invazivním a volitelným, 

před chirurgickou léčbou je však vyšetření doporučováno. Vyšetření nám může potvrdit 

BOO a vyloučit intravezikální patologické procesy. Může poskytnout informace 

o příčině, velikosti a závažnosti BOO, průchodnosti hrdla a okluzi uretry prostatou. Její 

pomocí lze odhadnout tvar a velikost prostaty. Výsledek  vyšetření může mít dopad 

na volbu léčebné modality [2]. 

1.6 Léčba 

Cílem léčby je zmírnění LUTS a zlepšení kvality života nemocného, a také 

přecházení vzniku komplikací spojených s progresí BHP [17]. BHP můžeme léčit 

konzervativně nebo chirurgicky. Konzervativní léčbu můžeme rozdělit na invazivní a 

medikamentózní [5]. 

Pozorné sledování (watchful waiting - WW) 

U pacientů s mírnými až středně těžkými nekomplikovanými LUTS, kteří 

nepotřebují konzervativní nebo chirurgickou léčbu, uplatňujeme  pozorné sledování 

(watchful waiting – WW) [2]. Pacient je uklidněn, jsou mu poskytnuty informace 

o BHP, LUTS a karcinomu prostaty, pravidelně je sledován a doporučí se mu úprava 

životního stylu (snížení příjmu tekutin v určitou dobu, snížení příjmu kofeinu a 

alkoholu, kontrola). U řady pacientů se symptomy řadu let nemění, u některých může 

dojít i ke zlepšení. Pouze u části pacientů dochází k narůstání postmikčního rezidua a 

komplikacím BHP. WW je u mnoha mužů považováno za první stupeň léčby a je proto 

pacientům v počáteční fázi onemocnění nabídnut [17]. 
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Protože muži s kongenitálním defektem 5α -reduktázy 2.typu nemají hmatnou 

prostatu, bylo snahou výzkumu vytvořit látku, která by tento enzym inhibovala a 

blokovala tak přeměnu testosteronu na DHT [7]. Firmou  MSD byl nalezen finasterid, 

Medikamentózní léčba 

Přínos z farmakoterapie mají pacienti se středně závažnými symptomy  (I-PSS 

8-19) [2]. Lékaři i pacienti si mohou vybírat ze široké škály preparátů. Jedná se 

o fytopreparáty, inhibitory 5α -reduktázy (ARI), blokátory α -adrenergních receptorů  

(α-blokátory, AB) nebo anticholinergika, která ovlivňují hlavně iritační 

symptomatologii při současném hyperaktivním měchýři [18]. U polymorbidních vysoce 

rizikových nemocných užívajících řadu dalších léků nebo u nemocných nesnášející 

léčbu α-blokátory je v alternativní farmakoterapii užíván mepartricin [19]. 

Fytopreparáty 

Lékem 1. volby u nemocných s lehkým a středním stupněm obtíží 

dle prostatického skóre a u nemocných, kde je ostatní léčba kontraindikována, jsou 

fytopreparáty. V klinické praxi jsou užívány buď ve formě volně dostupných léčiv (čaje, 

granuláty, tablety) nebo hromadně vyráběných léčivých přípravků s přesně definovanou 

koncentrací účinné látky [10]. Nejčastější rostlinnou drogou je Serenoa repens (Serenoa 

plazivá), je obsažena v největším počtu preparátů, a také Pygeum africanum (Slivoň 

africká). Další drogy, například i Kopřiva dvoudomá, jsou zastoupeny jen menšinově. 

Extrakty rostlin obsahují mnoho látek charakteru mastných kyselin, volných alkoholů, 

sterolů a triterpenů. Mechanismus působení a přesný farmakologický účinek látek 

většinou však není zcela znám. Výtažek z plodů Serenoa repens má antiandrogenní 

vlastnosti, inhibuje aktivitu obou izoforem 5α-reduktázy, za nejúčinnější látku se 

považuje β -sitosterol [20]. Při užívání fytofarmak obsahujících extrakt ze Serenoa 

repens se udává omezený růst prostatické tkáně, které vede ke zlepšení mikčních obtíží 

a proudu moči, mírně protizánětlivý a antiedémový účinek [7]. Protizánětlivě a 

antiedématózně působí i extrakt Pygeum africanum, upravuje také pružnost stěny 

močového měchýře. Účinné látky extraktu z kůry v prostatě vyvolávají inhibici 

proliferace fibroblastů indukovanou růstovými faktory [20].  

 Fytoterapie má  minimální nežádoucí účinky [7]. Podle některých studií je 

účinek srovnatelný s AB či ARI [17]. 

Inhibitory 5 α-reduktázy (ARI) 
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selektivní inhibitor 5α-reduktázy, který má největší afinitu právě k 2.typu. V klinických 

studiích byl potvrzen teoretický předpoklad, že působením finasteridu dojde k redukci 

DHT a tím následně ke zmenšení objemu prostaty a odpovídající redukci prostatických 

obtíží [21]. Protože účinek finasteridu je založen na úbytku hmotnosti, plný léčebný 

účinek se tak projeví s časovým odstupem po 6 měsících podávání [7]. Je účinnější 

u pacientů s objemem prostaty nad 40 ml a sérovou hladinou PSA nad 1,5 ng/ml [17]. 

K léčbě finasteridem v monoterapii se proto vybírají především muži s větší prostatou a 

s PSA vyšším než 1,5 ng/ml a menšími obtížemi dle IPSS [21]. Finasterid zastavuje 

u mužů se zvětšenou prostatou progresi BHP, významně snižuje výskyt močové retence 

a potřeby chirurgické léčby. Uplatňuje se i při redukci výskytu hematurie 

jako komplikace BHP [17].  

Finasterid má minimální nežádoucí účinky, týkají se zejména sexuální funkce. 

Ve studii PLESS se vyskytovaly: pokles libida (6,4 %), impotence (8,1 %), snížení 

objemu ejakulátu (3,7 %),  a to především v 1.roce léčby [2, 17].  

Během léčby dochází k poklesu sérové hladiny PSA o 50 % a zmenšení objemu 

prostaty o 15 - 25 % [18]. Na poměr f/t PSA finasterid vliv nemá [21]. Snížení hladiny 

PSA nemaskuje detekci adenokarcinomu prostaty, zdvojením vyšetřením hladin PSA 

lze očekávat přesné zhodnocení [2]. 

Deset let od uvedení finasteridu, byl objeven dutasterid, který inhibuje oba typy 

5α-reduktázy. Mnoha srovnávacími studiemi byly prokázány prakticky identické 

klinické výsledky jako u finasteridu (snížení hladiny PSA, zmenšení objemu prostaty 

o 15 – 30 %). Oproti finasteridu, kde dochází ke snížení sérového testosteronu o 70 %, 

dutasterid snižuje sérový testosteron dokonce o 90 %. Sérový poločas dutasteridu je 5 

týdnů (finasterid 6 – 8 hodin) [18]. Nástup účinku je rychlejší, již po 1 měsíci můžeme 

zaznamenat signifikantní zmenšení prostaty [7]. 

Alfablokátory (AB) 

Pacientům se středními a velkými obtížemi, kteří vyžadují rychlou úlevu 

od potíží a u kterých převažují iritační potíže, mohou být podávány alfablokátory (AB). 

Blokováním α -1-receptorů snižují  tonus hladké svaloviny hrdla močového měchýře, 

prostaty a prostatického pouzdra a uvolňují tím subvezikální obstrukce [17]. Byly 

definovány 3 subtypy α -1-receptorů, které se vyskytují jak v normální žláze tak i 

při BHP: α-1A, α-1B a α-1D. Za subvezikální obstrukci je zodpovědný subtyp α -1A, 

který je při BHP zastoupen v prostatě nejčastěji (85 %). Subtyp α -1D inhibuje 
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nestabilitu detruzoru močového měchýře, α -1B je přítomen v cévách, jeho inhibicí se 

zvyšuje dispozice k nežádoucím kardiovaskulárním účinkům. Ideální alfablokátor 

selektivně blokuje α -1A a α-1D receptory, klinické výzkumy tuto farmakologickou 

uroselektivitu však jednoznačně nepotvrdily. Tuto selektivitu splňuje tamsulosin, i tak 

se ale u něj nežádoucí kardiovaskulární účinky vyskytují na úrovni placeba a navíc je 

u něj možný výskyt retrogradní ejakulace. Klinická uroselektivita, která je 

charakterizována zlepšením příznaků BHP při minimálních kardiovaskulárních 

účincích, se přiznává alfuzosinu. Dále se z AB užívají terazosin a doxazosin, u kterých 

je ale pro nežádoucí oběhové účinky nutná tzv.titrace dávky (postupné zvyšování dávky 

na základní léčebnou dávku ) [7]. Až na menší rozdíly v nežádoucích účincích mají 

jmenované AB srovnatelné výsledky v ovlivnění LUTS a zvýšení maximálního průtoku. 

Léčba zlepšuje IPSS v průměru o 3-6 bodů (část efektu je připisována tzv. placebovému 

efektu). Větší klinický význam mají dlouhodobě působící AB [18]. 

Kombinovaná léčba 

Kombinovaná léčba využívá rychlého účinku AB a následného snížení objemu 

prostaty účinkem finasteridu (ARI), lze ji doporučit pacientům s větší prostatou a 

vyššími obtížemi. Ve srovnávací studii (placebo-doxazosin-finasterid-kombinace)  

The Medical Therapy of Prostatic Symptoms Study (MTOPS) byla prokázána vyšší 

účinnost kombinace finasteridu s doxazosinem oproti monoterapii obou preparátů a 

placeba [21]. Došlo ke snížení symptomového skóre dle AUA, zvýšení mediánu 

maximální rychlosti průtoku  a snížení pravděpodobnosti močové retence a operační 

léčby [2]. 

Anticholinergika 

Anticholinergikum se selektivním M3 účinkem – tolterodin může snížit 

příznaky urgence k mikci u pacientů s iritační složkou BHP účinněji než AB, nově se 

používá v kombinaci s nimi [7]. 

Mepartricin 

Mepartricin je polyenové makrolidové antibiotikum, které však antibakteriální 

účinek nemá. Ve střevě na sebe ireverzibilně váže látky se sterolovým jádrem, tedy i 

estrogeny, vytváří s nimi nerozpustné komplexy, které se vylučují stolicí. Tím snižuje 

hladinu estrogenů v krvi. Právě změna poměru androgenů a estrogenů se uplatňuje 
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v rozvoji BHP. Účinek mepartricinu byl sledován laboratorně i klinicky. Minimální 

doba léčby je 30 dní (1 tableta denně), i když klinické příznaky rychle ustoupí. Většinou 

se podává dlouhodobě. Protože nejsou známy žádné lékové interakce, je užíván 

u polymorbidních nemocných. V současnosti je mepartricin častěji využíván při léčbě 

chronické nebakteriální prostatitidy. [19]. 

K chirurgické léčbě jsou indikováni jak pacienti, u kterých selhala konzervativní 

léčba (medikamentózní, invazivní), tak pacienti s komplikacemi (močová retence, 

recidivující hematurie, renální insuficience, konkrementy v močovém měchýři). 

K tradičním chirurgickým metodám patří transuretrální resekce prostaty (TURP), 

transuretrální incize prostaty (TUIP) a otevřená prostatektomie, případně transuretrální 

vaporizace prostaty (TUVP). TURP představuje 95 % všech operačních výkonů a je 

vhodná pro prostaty velikosti 30 až 80 ml. Pro pacienty s větší prostatou (80 – 100 ml), 

s přidruženými komplikacemi je metodou volby otevřená prostatektomie, pro pacienty 

s menší prostatou (pod 30 ml) a bez středního laloku TUIP. Zákroky vedou 

k výraznému zlepšení LUTS o více jak 70 %, snížení reziduálního mikčního objemu 

o více než 50 % a vzestupu maximálního průtoku. Z dlouhodobých komplikacích se 

vyskytuje inkontinence, (pravděpodobnost rozvoje po TURP činí 2,2 %, po TUIP 1,8 % 

a po otevřené prostatektomii až 10 %), dále se vyskytuje kontraktura hrdla močového 

měchýře a striktura uretry. Ze sexuálních funkcí se často objevuje retrográdní ejakulace 

Minimálně invazivní a chirurgická léčba 

Pacientům s těžkými příznaky (I-PSS nad 20) je většinou navrhována 

chirurgická léčba, eventuálně minimálně invazivní metody [7]. Z minimálně  

invazivních metod AUA nejčastěji doporučuje TUMT (transuretrální mikrovlnná 

termoterapie) a TUNA (Transurethral Needle Ablation) a u vybraných pacientů 

prostatické stenty. TUMT a TUNA jsou založeny na vzniku koagulační nekrózy tkáně 

s jejím následným zjizvením. Jejich výhodou je minimální nebo žádná potřeba 

anestezie, naopak nevýhodou je dlouhá doba do nástupu účinku s možnými iritačními 

problémy. Přístroje využívající TUMT přenášejí do prostaty mikrovlnnou energii, 

u TUNA se přenáší radiofrekvenční energie o nízké intenzitě pomocí jehel zavedených 

prostatou [2, 18]. Prostatické stenty jsou volbou léčby BOO, ale k rozšířenému využití 

brání jejich vycestování, např. do měchýře. Udržují trvale průchod mezi laloky prostaty. 

K optimálním výsledkům léčby pacientů s BHP je potřeba pečlivý výběr pacientů a 

zkušenosti se správným uložením stentu [5, 22]. 
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(po TURP u 65 – 70 %, po otevřené prostatektomii u 80 % a po TUIP u 40 % případů). 

K léčbě BHP se také využívají 4 typy laserů: Nd:YAG, holmium:YAG, KTP:YAG a 

diodový [2]. Populární a moderní metodou  současnosti je holmiová enukleace prostaty 

(HoLEP), podobně jako holmiová resekce prostaty (HoLRP), která napodobuje 

klasickou techniku TURP, se jedná o technicky náročnou metodiku. Rychlou vaporizaci 

tkáně s nízkou penetrací energie do hlubších vrstev tkáně, a tím i menší poškození 

okolí, umožňuje KTP (kaliumtitanylfosfátový) laser. Protože se laserová energie 

generovaná KTP laserem v závislosti na své vlnové délce vychytává v hemoglobinu, 

jedná se o fotoselektivní vaporizaci prostaty( PVP – photoselective laser vaporization of 

the prostate). Výhodou KTP PVP je i možnost použití isotonické iontové irigační 

tekutiny, při které je v kombinaci s minimálním vstřebáváním proplachu téměř 

anulováno nebezpečí TUR syndromu [18].  
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2. KARCINOM PROSTATY (CaP) 

2.1 Typy karcinomů a klasifikace 

Nejčastějším histologickým typem karcinomu prostaty je adenokarcinom, 

histopatologicky se dokáže ve více než 95 % [23]. Většinou se jedná o acinární 

adenokarcinom. V posledních letech bylo vyčleněno několik variant adenokarcinomu 

(např. duktální nebo mucinózní), hlavní význam spočívá v jejich různé biologické 

povaze. Dalšími histologickými typy jsou nádory mezenchymální a smíšené, které 

obsahují mezenchymální i epiteliální složku. Vyskytují se ale jen zřídka [24]. 

Klasický adenokarcinom vychází ze žlázového epitelu acinu prostaty. U většiny 

adenokarcinomů dochází ke ztrátě vrstvy bazálních buněk, rozpadá se a následně je 

ztracena i bazální membrána. Objevuje se infiltrativní růst epiteliálních buněk, které 

ztrácejí původní funkce, a mizí ohraničení tumoru [25]. Typickým znakem karcinomu, 

jak je klinicky v širším slova smyslu adenokarcinom označován, je jeho hormonální 

(androgenní) závislost, která je využívána při léčbě [15].   

TNM klasifikace 

TNΜ klasifikace nám popisuje rozsah onemocnění (stage), má evropský původ a 

používá se od roku 1958, kdy byla nejprve navržena pro nádory prsu a laryngu, a pak 

pro ostatní orgány, včetně prostaty. Několikrát už byla revidována, nyní je platná 

6.revize z roku 2006. V USA byla pro CaP používána do roku 1995 Whitmoreova-

Jewettova klasifikace, ale i tam se začala používat TNM klasifikace. Vztahuje se jen 

na adenokarcinom prostaty [24]. Popisuje rozsah tumoru (T), rozsah postižení 

regionálních lymfatických uzlin (N) a metastatické postižení (M) (viz. Tab.2). 

Pro zdůraznění klinické kategorie se někdy přidává před TNM malé c (clinical), 

pro patologické stádium malé p (pathological). Pro určení patologického stádia je nutné 

histologicky vyšetřit celou prostatu a pánevní uzliny. Jednotlivé kategorie se slučují 

do stádií (I - IV) (viz. Tab.3) [23, 25].    
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T- kategorie – primární nádor 
TX Primární nádor nelze posoudit 
T0 bez známek primárního nádoru 
T1 nádor není zřejmý klinickým vyšetřením, hlavně palpací a zobrazovacími metodami 

T1a zjištěn náhodně histologicky v < 5 % resekované tkáně po TURP 
T1b zjištěn náhodně histologicky v > 5 % resekované tkáně po TURP 
T1c zjištěn punkční jehlovou biopsií na základě elevace PSA 

T2 nádor omezený na prostatu 
T2a postihuje maximálně polovinu laloku 
T2b postihuje více než polovinu laloku, ne však oba laloky 
T2c postihuje oba laloky 

T3 nádor prorůstá pouzdro prostaty 
T3a prorůstá pouzdro jedno nebo oboustranně 
T3b prorůstá do semenných váčků 

T4 nádor je fixovaný nebo prorůstá do okolních struktur, jiných než semenných váčků , 
např. hrdle močového měchýře, zevního svěrače, rekta a dalších  

Patologická klasifikace (pT) 
pT2  Omezení na orgán 

pT2a jednostranné postižení postihující polovinu laloku nebo méně 
pT2b jednostranné postižení postihující více než polovinu laloku nebo oba laloky 
pT2c oboustranné postižení 

pT3 extraprostatické šíření  
pT3a extraprostatické šíření 
pT3b Invaze semenných váčků 

PT4 šíření  do močového měchýře a rekta 
Pozn. pT1 neexistuje 
N kategorie – regionální uzliny 
NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit 
N0 bez metastáz 
N1 metastázy v regionálních lymfatických uzlinách 
M kategorie – vzdálené metastázy 
MX přítomnost vzdálených metastáz nelze posoudit 
M0 žádné vzdálené metastázy 
M1 přítomnost vzdálených metastáz 
 M1a metastázy mimo regionální lymfatické uzliny 
 M1b kostní metastázy 
 M1c metastázy v jiných orgánech 
Histopatologický grading – G 
GX stupeň diferenciace nelze hodnotit 
G1 dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4) 
G2 středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6) 
G3-4 málo diferencovaný až nediferencovaný (významná anaplazie) (Gleason 7-10) 

Tab. 2 Staging (TNM klasifikace, 6. revize z roku 2002) 
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 Stadia 
stadium I T1a N0 M0 G1 
stadium II T1a N0 M0 G2, G3-4 

T1b N0 M0 každé G 
T1c N0 M0 každé G 
T1 N0 M0 každé G 
T2 N0 M0 každé G 

stadium III T3 N0 M0 každé G 
stadium IV T4 N0 M0 každé G 

každé T N1 M0 každé G 
každé T každé N M1 každé G 

Tab. 3 Rozdělení do stádií 

GG 

Grading 

Grading je nejdůležitějším patologickým prediktorem klinického chování 

nádoru. I když bylo navrženo několik hodnocení histologické diferenciace, 

vycházejících jako u jiných nádorů z buněčných atypií, nejpoužívanější a nejznámější 

jsou Gleasonův systém a Mostofiho systém, přijatý WHO (Tab.2). Gleasonův systém 

při malém zvětšení hodnotí architektoniku maligních epiteliálních buněk a rozděluje 

nádory do 5 kategorií - grade (viz Tab.4, Obr.2) [24, 25].  

Gleasonův systém byl poprvé prezentován v roce 1966 a do roku 1977 prodělal 

několik změn. Pak se neměnil až do roku 2005 [26]. Poslední úprava byla provedena 

na setkání uropatologů v San Antoniu. Zde byly dohodnuty některé změny v bodování 

CaP (viz.Obr.3, Tab.4) a dodatky za účelem větší shody při aplikaci Gleasonova 

systému. Tato úprava byla publikována jako tzv. ISUP (International Society of 

urological Pathology) 2005 modifikace Gleasonova systému [27, 28]. 

 
Konvenční Modifikovaný 

1 Středně velké, pravidelně uspořádané 
žlázky okrouhlého tvaru, vystlány 
světlým epitelem, dobře ohraničené 

Ohraničený uzlík z nahromaděných, oddělených stejných kulatých až 
oválných acinů o střední velikosti 

2 Pravidelný tvar i velikost žlázek, 
ohraničení méně zřetelné, světlý epitel, 
žlázky odděleny stromatem 

Stejně ohraničené jako u GG 1, na okraji uzlíku nádoru může být 
minimální infiltrace. Žlázy jsou uspořádány volněji a nejsou všechny 
stejně velké jako u GG 1 

3 Variabilní velikost i tvar žlázek, jsou 
však menší a mají bazofilnější epitel než 
u GG 1-2, kribriformní žlázky (varianta 
3C) 

Diskrétní glandulární jednotky, obvykle menší velikosti než u GG 1 a 
2. Infiltruje mezi nonneoplazmatické aciny. Výrazně se liší ve velikosti 
a tvaru. Jemně ohraničené kribriformní uzlíky tumoru. 

4 mikroacinární, papilární, kribriformní 
žlázky, splývají v ložiska, nezřetelné 
hranice, epitel tmavý (varianta 4A) nebo 
světlý (4B) 

Rozptýlené mikroacinární žlázky,špatně definované žlázky se špatně 
vytvořeným lumen. Nepravidelně ohraničené kribriformní žlázky. 

5 Tubulárně uspořádaný a disociovaný Ca 
P, solidní ložiska komedonového typu 

Žádná glandulární diferenciace tvořená pevnými listy a pruhy nebo 
samostatnými buňkami. Komedokarcinom s centrální nekrózou 
obklopený papilární, kribriformní nebo solidní masou. 

Tab. 4 Gleasonův grade (GG) – nález 



 25 

 

 

Obr. 2 Gleasonův grading - konvenční (schéma 5 stupňů) 

 

Obr. 3 Modifikovaný Gleasonův systém 

 Protože CaP se vyznačuje přítomností několika gradingových skupin, navrhl 

Gleason součet 2 predominantních typů - Gleasonovo skóre (GS) [25]. 

Podle modifikovaného Gleasonova systému se počítá i s dalším typem. U vzorků 

z biopsie se  primární sčítá s typem, který má nejvyšší grade. U vzorků z radikální 

prostatektomie se GS získá jako dříve, součtem primárního a sekundárního typu, další 

typ se uvede v komentáři [27]. Podle stupně diferenciace můžeme nádory dělit na 4 

skupiny (viz.Tab.5). Spolu se zhoršujícím stupněm diferenciace se zhoršuje prognóza, 

u špatně diferencovaných nádorů s GS 8 - 10 je prognóza nejhorší, častěji u nich 

dochází k progresi nádoru [24, 25, 29].   

 

GS stupeň diferenciace 
2-4 dobře diferencovaný CaP 
5-6 středně diferencovaný CaP 
7 středně špatně diferencovaný CaP 
8-10 špatně diferencovaný CaP 

Tab. 5 Rozdělení GS podle stupňů diferenciace 
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2.2 Epidemiologie 

CaP je druhým nejčastějším solidním nádorem mužů, vyskytuje se zejména 

u mužů starších 50 let, kde představuje 16 % ze všech maligních nádorů [23, 26]. 

Incidence ve světě je ovlivněna demografickými a rasovými faktory, nejvyšší incidenci 

mají Afroameričané, naopak nejnižší mají v Japonsku a Číně [24, 30]. Česká republika 

se ve srovnání se zahraničními zeměmi v incidenci v roce 2002 řadila na 26.místo 

(Graf 1) [31]. Počet nově zjištěných případů se každým rokem zvyšuje, zatímco v roce 

2000 podle NOR ČR byla incidence 54,4/100 000 mužů, v roce 2005 dosahovala  

97,1/100 000 mužů. Tento rok byl poprvé počet nových případů vyšší než počet 

karcinomů plic [3, 23]. Výskyt CaP je vyšší u starších pacientů, přes 75 % nově 

zjištěných případů jsou muži starší 65 let [30]. 

 

 

Graf 1 Srovnání incidence CaP ČR se zahraničím 

Z hlediska mortality zaujímá CaP v Evropě druhé místo, v Severní Americe 

první [24]. Nejvyšší hodnoty mají skandinávské země [26]. V ČR v roce 2000 mortalita 

dosahovala 26,5/100 000 mužů [23]. Podobně jako incidence narůstá i mortalita, avšak 

v roce 2005 byl mimořádně zaznamenám meziroční pokles (na 27,9 z 31,5/100 000 

mužů v roce 2004) [3]. Jak sledoval Albertesen et. al. stoupá mortalita spolu 

se zhoršujícím stupněm diferenciace. Např. karcinom-specifická mortalita u pacientů 

s GS 2 - 4 je 4 - 7 %, kdežto u pacientů s GS 8 - 10 je to 60 - 80 % [26]. 
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2.3 Etiopatogeneze 

Příčinu vzniku CaP neznáme, pravděpodobně je způsobena multifaktoriálním 

mechanizmem. Na vzniku a rozvoji CaP se uplatňuje řada faktorů zevního a vnitřního 

prostředí. Mezi hlavní patří vyšší věk, rasa a familiární výskyt.  

Jak bylo zmíněno, s věkem narůstá i incidence CaP. Předpokládá se, že jednou 

příčinou onemocnění prostaty může být oxidativní stres, který se uplatňuje i na vzniku 

jiných onemocnění v závislosti na věku. Ve studiích bylo prokázáno snížení rizika CaP 

vlivem antioxidantů (karotenoidy, vitamin E a selen). Věk také ovlivňuje hladinu 

hormonů. Androgeny hrají roli nejen v normálním růstu a funkci prostaty, ale také 

při vzniku a progresi CaP. Jak bylo zmíněno na zvýšenou proteinovou syntézu a 

proliferaci buněk prostaty je zodpovědný DHT. V počátcích je CaP závislý 

na androgenech a jejich potlačením může regredovat. Několik experimentálních studií 

naznačilo, že vysoký poměr testosteronu a DHT, vysoká hladina cirkulujícího 

testosteronu nebo snížená hladina globulinu vázajícího sexuální testosteron (SHBG) 

představuje střední až zvýšené riziko CaP [24, 25].  

Podíl na vzniku a progresi CaP v rase lze částečně vysvětlit stravou, prostředím, 

životním stylem a dostupností zdravotnických služeb. Byly popsány ale i některé 

predilekční genetické faktory, které by mohly vysvětlit vyšší četnost CaP u některých 

skupin. U Afroameričanů, u kterých se CaP proti bílým Američanům vyskytuje skoro 

dvakrát častěji, by mohl polymorfismus genu kódujícího II.typ 5-alfa reduktázy a genu 

kódujícího vitamin D vázající protein a exon 1 androgenního receptoru vysvětlit 

vysokou incidenci. Dochází tím k vyšší citlivosti k androgenům a horší odpovědi 

na vitamin D. Vitamin D má protektivní účinky. Právě jeho nízká syntéza v kůži 

černochů a nedostatek slunečního záření u Skandinávců, kteří mají také vysokou 

incidenci CaP, se podle Hanchette a Schwartze uplatňuje na vyšší incidenci [24, 25, 32].  

Zvýšený výskyt CaP se objevuje v rámci jedné rodiny. Pokud touto chorobou 

trpí příbuzný v 1. linii, riziko se při nejmenším zdvojnásobí. Jestliže mají CaP v rodině 

dva nebo více mužů riziko je 5-11 krát větší. Podtypem familiárního CaP je hereditární 

CaP,  má ho asi 9 % mužů. Je definován jako výskyt u 3 nebo více příbuzných anebo 

výskyt u 2 postižených příbuzných do věku 55 let. U hereditárního CaP se uplatňuje 

autozomálně dominantní typ dědičnosti anebo je dědičnost vázaná na X chromozom 

nebo recesivní gen (geny). U několika desítek rodin byla prokázána vazba na HPC1 gen 

(locus of hereditary prostate cancer), zkoumají se ale i další geny [24, 25, 32].   
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Kancerogeneze je popisována většinou jako trojstupňový proces, skládající se 

z iniciace, promoce a progrese. Při iniciaci karcinogen navozuje obecné nebo specifické 

změny v DNA, samotné změny však k tumorogenezi nevedou, dochází k opravám DNA 

nebo pozměněné buňky většinou umírají. Při velkém postižení nebo při selhání 

opravného mechanizmu dochází proliferací k fixaci změn ve formě mutace. Promoce je 

vyznačována replikací, selekcí a expanzí „iniciovaných buněk“ vedoucích k formaci 

nádoru. Ten může dále růst nebo zůstává v asymptomatické fázi. Progrese může 

probíhat po několik let, specifické endogenní a exogenní faktory ji mohou urychlovat 

[25].   

Za prekurzor CaP je považována prostatická intraepiteliální neoplazie (PIN). 

CaP se pak ukazuje v intervalu asi 10 let. Rozlišujeme dvě formy PIN, PIN nízkého a 

vysokého stupně (high grade, HGPIN) [24, 25, 27]. U nálezu HGPIN se v 50 – 100 % 

souběžně vyskytuje CaP [32].   

2.4 Klinický obraz 

Symptomy, které se objevují až v pokročilém stádiu CaP, jsou stejné jako 

u BHP. Protože CaP postihuje především periferní část prostaty, dostavují se mikční 

potíže relativně pozdě, kdy je karcinom značně velký nebo infiltruje do hrdla močového 

měchýře. Z lokálních příznaků se mohou objevovat hematurie, hemosperma, erektilní 

dysfunkce či priapismus. Z celkových příznaků se při kostních metastázách může 

vyskytovat algický syndrom, anémie nebo hyperkalcémie, pacient může také například 

trpět únavou, nechutenstvím, febrilními stavy nebo výrazně ubývá na váze [4, 15].    

2.5 Diagnostika 

Screening je určen pro vyhledávání vybraného onemocnění právě 

u asymptomatických osob, u nichž je vysoká pravděpodobnost výskytu. Jeho cílem je 

včas odhalit CaP, což by se mělo odrazit v poklesu mortality [25]. Pokles mortality 

pozorovaný poslední dobou v USA je často připisován rozšířenému agresivnímu 

screeningu [32]. V České republice se dosud neprovádí. Většinou se jedná o časnou 

detekci, kdy indikací je vyšetření nemocného s urologickými symptomy [25].   

Kromě pečlivé anamnézy, která by měla zjistit případný výskyt v rodině, se 

využívá k určení diagnózy fyzikální vyšetření, kde největší význam má vyšetření 

per rectum. To nám pomáhá spolu se stanovením PSA CaP odhalit. Mezi vyšetření, 
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která nám ho pak histologicky potvrdí, patří transrektální sonografie s biopsií prostaty, 

pokročilost můžeme stanovit CT, scintigrafií a dalšími vyšetřeními [15, 24]. 

2.5.1 Vyšetření per rectum (DRE - digital rectal examination) 

CaP ve více než  70 % vyrůstá z periferní zóny prostaty (Obr.4 ) [5, 33]. Je-li 

jeho objem  asi 0,2 ml a větší, může být detekován pomocí DRE [31]. DRE je snadno 

proveditelné rutinní vyšetření, nevýhodou je ale jeho subjektivní hodnocení, a protože 

lze vyšetřit jen asi 1/3 povrchu prostaty, pohmatem nelze všechny nádory zjistit [15, 

33]. Při podezření na CaP může být prostata zvětšená, hrbolatá, tvrdá, asymetrická nebo 

může být proti okolí špatně ohraničená. Palpace je nebolestivá, při infiltraci střeva 

nádorem je rektální sliznice nepohyblivá [5]. Pozitivní nález ale nemusí znamenat CaP 

[33]. Tumory odhalené DRE jsou ve srovnání s tumory odhalenými pomocí vyšetření 

PSA pokročilejší, i tak ale dochází k vzestupu záchytu časnějších stádií a snižuje se 

počet nemocných s metastázami [25].   

 

Obr. 4 Zonální anatomie prostaty 

2.5.2 Stanovení PSA 

Jak bylo uvedeno, sérová koncentrace PSA bývá u CaP zvýšená [14]. PSA je 

téměř ideálním markerem, který slouží nejen ke stanovení diagnózy, ale i k monitoringu 

úspěšnosti léčby nebo stanovení progrese onemocnění [15]. Stanovení PSA má oproti 

DRE nebo TRUS při odhalení CaP několik výhod: výsledek je objektivní, vyjádřený 

kvantitativně a získaný nezávisle na dovednostech vyšetřujícího. I způsob vyšetření je 

pro pacienty přijatelnější než jiné metody [34].  

Jak bylo zmíněno u BHP, mohou se referenční hodnoty PSA lišit podle použité 

metody. Většinou se uvádějí mezi 0 – 4 ng/ml [12]. Při hodnotách nad 4 ng/ml by se 

měla provádět punkční biopsie prostaty, ale není to obecně přijatý konsenzus. Je však 

známo, že 20 % mužů s CaP má hodnoty PSA nižší než 4 ng/ml [24]. S narůstající 
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hladinou PSA se riziko CaP zvyšuje (viz. Tab. 6) [32]. Rozsáhlá multicentrická studie, 

která srovnávala DRE a vyšetření PSA, prokázala, že hodnoty PSA nad 4 ng/ml vedly 

k diagnóze lokalizovaného karcinomu v 82 %, oproti 55 % při samotném DRE. 75 % 

tumorů, které byly zjištěny jen na základě zvýšení PSA, bylo lokalizovaných, z tumorů 

zjištěných samotným DRE bylo lokalizovaných jen 56 %. Kombinací PSA a DRE se 

záchyt lokalizovaného CaP zvýšil na 78 %. Díky vyšetření PSA stále narůstá incidence 

nepalpovatelného nádoru (stadia T1c), zjištěného pouze na základě zvýšení PSA [12].  
 

PSA ng/ml PPV karcinomu 
0 – 1 2,8 – 5 %      
1 – 2,5 10,5 – 14 % 
2,5 – 4 22 – 30 % 
4 – 10 41 % 
 > 10 69 % 

Tab. 6 Hodnota PSA a riziko CaP (PPV - pozitivní prediktivní hodnota) 

Hladina PSA částečně koreluje s klinickým a patologickým stádiem 

onemocněním. Z důvodu překrývání hodnot PSA mezi jednotlivými stádii a ovlivnění 

hladiny PSA jinými faktory (grade, velikost prostaty), není však korelace dostatečně 

přesná [24]. Zatímco hodnoty PSA pod 10 ng/ml prakticky vylučují diseminaci, 

pro hodnoty PSA nad 100 ng/ml je diseminace téměř jistá [15].  

Rozmezí hodnot od 4 - 10 ng/ml se považuje za tzv. šedou zónu, problémem 

u tohoto rozmezí je nízká specificita  [13]. Ke zlepšení specificity PSA při časné detekci 

nám slouží modifikace sérových hodnot PSA, zvláště v tomto rozmezí mohou pomoci 

odlišit CaP od BHP. Patří k nim: PSA denzita (PSAD), PSA denzita tranzitorní zóny 

(PSA-TZ), věkově specifický PSA, poměr volného a celkového PSA (f/t PSA), PSA 

velocita (PSAV) a  PSA doubling time (PSADT) [24, 32]. Jejich cílem je snížit počet 

indikací k biopsii, ale neztratit signifikantní počet klinicky významných karcinomů 

[25]. 

Zvýšené hodnoty PSA se také vyskytují např. i při zánětu a po některých 

urologických manipulacích. Po adekvátní léčbě akutní prostatitidy se k normě vrací 

během 6 – 8 týdnů. Po biopsii prostaty je nutné čekat na objektivní výsledek také 

zhruba 6 týdnů. DRE v současné době není pokládáno za zdroj zvýšeného PSA. Naopak 

k poklesu hladin PSA dochází při léčbě BHP. Po 6 měsících léčby ARI se snižuje 

hladina PSA (u mužů bez CaP) o 50 % [13]. 
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Věkově specifický PSA (age-specific PSA) 

Věkově specifický PSA byl zaveden ve snaze zvýšit senzitivitu u mladších 

věkových skupin a zlepšit specificitu u starších [25]. Odlišné hranice jsou pro bělochy 

(viz. Tab.1), Afroameričany a Japonce [33]. S jeho použitím Partin a kol. nalezli o 18 % 

více karcinomů u pacientů mladších 60 let a o 22 % méně karcinomů u pacientů starších 

60 let oproti detekci pomocí standardního referenčního rozmezí PSA. Stanovením 

hranice PSA na 6,5 ng/ml u mužů ve věku 70 - 75 let se snižuje počet provedených 

biopsií o 21 %, s únikem 4 % pacientů s CaP. U věkových skupin mladších 60 let se 

sice zvýší senzitivita, ale zvýší se počet biopsií s negativním výsledkem [12]. Používání 

věkově specifického PSA v klinické praxi je sporné, podle jiných autorů se jeho 

použitím u mužů starších 70 let zabránilo 44 % biopsií, ale uniklo až 47 % pacientů 

s CaP [12, 25]. 

 Poměr volného a celkového PSA (f/t PSA) 

Podíl fPSA se u CaP zvyšuje. Při nízkých a středních hodnotách PSA je měření 

fPSA výhodné k odlišení CaP od BHP [24] Podíl volného a celkového PSA (f/t PSA) 

zvyšuje specificitu PSA pro hodnoty 2,5 – 10 ng/ml. Doporučované limity f/t PSA jsou 

v rozmezí 14 – 26 %. Tím se zabrání 20 – 40 % biopsií a unikne jen 5 – 10 % pacientů 

s CaP [25]. Catalona a kol. v prospektivní multicentrické studii, která hodnotila muže 

s normálním DRE a hodnotami PSA 4 - 10 ng/ml, doporučují hodnotu 25 %. Při  těchto 

hodnotách bylo dosahováno 95 % senzitivity, a zamezeno 20 % zbytečným biopsiím. 

[13, 24] Partin stanovil při celkovém PSA 4 – 10 ng/ml hranici 20 % a vyhnul se 29 % 

zbytečným biopsiím. I další práce naznačují, že u pacientů s hodnotami PSA 4 – 10 

ng/ml může být stanovením f/t PSA zvýšena jeho specificita. F/t PSA byl zkoumán při 

detekci CaP i u hodnot pod 4 ng/ml. Vashi a kol. přišli na to, že v rozmezí PSA 3 – 4 

ng/ml má f/t PSA větší diagnostický význam než stanovení celkového PSA. Při f/t PSA 

19 % a menším bylo detekováno 90 % karcinomů u pacientů s tímto intervalem PSA. 

Využití f/t PSA je závislé na objemu prostaty, u prostat nad 75 ccm je hodnota f/t PSA 

bezcenná [12, 24]. 

PSA denzita (PSAD) je definována jako poměr hodnoty celkového PSA (ng/ml) 

a objemu prostaty (cm

PSA denzita  (PSAD) a PSA denzita tranzitorní zóny (PSA-TZ) 

3). Termín PSAD zavedl v roce 1990 Babaian, který jako první 

poukázal na význam sérové hladiny PSA ve vztahu k objemu prostaty. V důsledku 
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možné chyby (až 10 - 15 %) při sonografickém měření objemu prostaty není senzitivita 

PSAD příliš vysoká [13]. Seaman a kol. zjistili, že u pacientů s CaP je PSAD 

signifikantně vyšší než u pacientů bez nálezu CaP a že při hranici 0,15 se u pacientů 

s hodnotami PSA 4,1 – 10 ng/ml detekce CaP zvýšila [12, 13]. Později se však 

prokázalo, že se sice sníží počet indikací k biopsii o více než 50 %, ale současně není 

biopticky prokázáno 27 – 48 % přítomných tumorů. Proto byla hranice posunuta 

na 0,10. Při  této hodnotě klesne počet biopsií o 24 – 42 %, ale ztrácí se jen kolem 20 % 

pacientů s CaP [25]. Jiní autoři přikládali význam PSAD u pacientů s hodnotami PSA 

nad 10 ng/ml s negativní biopsií z periferie prostaty. Uváděli, že polovina těchto 

pacientů má CaP z přechodné zóny a jako hraniční hodnotu doporučovali 0,15 a vyšší 

[13]. 

Z tranzitorní zóny  vychází BHP a jen 10 – 15 % karcinomů. Podobně 

jako PSAD lze stanovit PSA denzitu tranzitorní zóny (PSA-TZ) - poměr PSA a objemu 

tranzitorní zóny. Djavan a kol. v prospektivní studii prokázali signifikantně nižší 

hodnoty PSAD i PSA-TZ u pacientů s větším objemem prostaty a tranzitorní zóny. 

Udávali, že pro rozlišení mezi BHP a CaP byly hodnoty PSA-TZ spolu s f/t PSA 

nejvýznamnější. Hraniční hodnoty PSA-TZ stanovili v závislosti na objemu celé 

prostaty ( 0,44 při objemu 30 cm3 a menším, 0,26 při objemu nad 30 cm3) a objemu 

tranzitorní zóny ( 0,38 při objemu 20 cm3 a menším a 0,23 při objemu nad 20 cm3). 

Problémem PSAD i PSA-TZ je však poměrně velká variabilita při sonografickém 

měření objemu prostaty a tranzitorní zóny [13].  

Za předpokladu, že CaP zvyšuje produkci rychleji než BHP, byl jako první 

odvozen od PSA parametr PSA velocita (PSAV). Je definován jako vzestup PSA 

mezi dvěma odběry [25]. Carter a kol. při hranici PSAV 0,75 ng/ml/rok a vyšší zjistili 

72 % senzitivitu a 90 % specificitu. Pro výpočet měříme tři po sobě následující hodnoty 

PSA ( PSA 1, PSA 2, PSA 3) v průběhu 1,5 až 2 let. PSAV pak vypočteme podle 

vzorce: PSAV = [ (PSA 2 – PSA 1/ t 1) + (PSA 3 – PSA 2/ t 2) ]. Kde t 1 je interval 

mezi 1. a 2. měřením a t 2 mezi 2. a 3.měřením. Mezi měřením hodnot PSA v krátkém 

časovém období se vyskytuje velká interindividuální variabilita, proto dodržení těchto 

kritérií je důležité. Tyto výsledky potvrdila větší prospektivní studie Smithe a Catalony, 

navíc zjistili, že prediktivní hodnota PSAV závisí na věku pacienta a počáteční hodnotě 

PSA. Carter a Pearson zjistily, že při tomto stanovení PSAV byly hodnoty  

PSA velocita (PSAV) 
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nad 0,75 ng/ml/rok u 70 % mužů s CaP a jen u 5 % mužů bez CaP. Největší význam má 

PSAV u pacientů s normálním a postupně se zvyšujícím PSA nebo u pacientů s vyšším 

PSA nad 4 ng/ml, u kterých CaP nebyl detekován u předchozích TRUS biopsií [24]. 

PSA doubling time (zdvojovací čas PSA, PSADT) 

PSA doubling time (PSADT) je doba, za kterou dojde ke zdvojnásobení 

koncentrace PSA v séru, za podmínky, že není růst CaP ovlivněn léčbou. Oproti PSAV 

je PSADT nezávislý na původní hodnotě PSA [13]. Je významným pomocníkem 

při monitorování recidivy CaP po definitivní léčbě (radikální prostatektomie, 

radioterapie) [24]. Nádorové buňky se při recidivě CaP po radikální prostatektomii 

množí exponenciálně. K výpočtu PSADT použijeme dvě hodnoty PSA ( PSA 1, PSA 2) 

změřené po čase t. PSAD se vypočte podle vzorce: PSADT = t x ln2/ln (PSA 2/ PSA 1). 

PSADT bylo použito ve studiích, které se pokoušeli rozlišit lokální recidivu 

od generalizace. Pound navrhl pro odlišení hranici 10 měsíců [12]. 

RT – polymerázová řetězová reakce (RT – PCR) PSA 

Ke zjištění generalizace CaP slouží metoda  RT – PCR PSA. Jedná se o rychlou 

a citlivou metodu, u které stačí identifikovat jedinou buňku produkující PSA v množství 

jiných. Pomocí reverzní transkriptázy dojde k vytvoření kopií DNA z mRNA 

transkriptů, po jejich amplifikaci dochází k identifikaci buněk skutečně produkujících 

PSA. Několik studií prokázalo, že výsledky vyšetření séra u pacientů s BHP bylo 

negativní, zatímco u pacientů s generalizovaným onemocněním byly pozitivní. 

Postupně bylo provedeno několik studií využívající RT – PCR v detekci nádorových 

buněk ze séra, kostní dřeně a tkáně lymfatických uzlin. Katz a kol. v roce 1994  

ve studii s pacienty s lokalizovaným CaP po radikální prostatektomii využili RT – PCR 

k detekci postižení chirurgických okrajů a kapsulární penetraci nádorem. Ve studii 

zjistili mRNA v séru 78 % pacientů se známými kostními metastázemi CaP. Zatímco 

Olson ve studii zjistil shodu mezi pozitivním výsledkem RT – PCR a patologickým 

stagingem se senzitivitou 73 % a specificitou 90 %, jiní autoři dospěli k protichůdným 

výsledkům. Mezi laboratořemi existuje významná nejednotnost ve výběru pacientů, 

zpracování vzorku i provedení techniky RT – PCR. Pro předpověď recidivy se význam 

RT – PCR musí dále zkoumat [12]. 
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2.5.3 Další nádorové markery 

Dlouhou dobu před PSA byla hlavním markerem u CaP prostatická kyselá 

fosfatáza. Zvýšená sérová hladina se objevovala u pacientů, u kterých už byly přítomny 

metastázy. V současnosti je v klinické praxi její význam omezený [24]. Na metastázy 

ve skeletu může u 70 % postižených pacientů ukazovat zvýšená hladina kostní alkalické 

fosfatázy (ALP). Měření hladiny kostní ALP a PSA zvyšuje klinickou účinnost asi 

na 98 % [32]. U nemocných s hodnotou kostní ALP do 20 ng/ml a současně s PSA 

do 20 ng/ml při iniciálním stanovení postižení kostního skeletu není potřeba provádět 

scintigrafii, negativní prediktivní hodnota je 100 % [25]. V mnoha publikacích jsou jako 

nejlepší kostní markery k detekci kostních metastáz u CaP referovány prokolagen 

typu 1 (P1NP) a β-CrossLaps (C terminální telopeptid, β -CTx). P1NP je marker 

novotvorby kostí, β -CTx marker kostní resorpce. Při každé remodelaci skeletu dochází 

k odbourávání kostní hmoty tvořenou z 90 % kolagenem typu 1. Při procesech se malé 

peptidové fragmenty nacházejí v moči a v určitém množství se dostávají i do krevního 

řečiště. P1NP  je uvolňován do intracelulárního prostředí a poté do krve během tvorby 

kolagenu 1. Přes dobrou validitu vyšetřovaných markerů není však možno perspektivně 

počítat s nahrazením scintigrafie [35]. 

Nevýhodou PSA je jeho poměrně nízká specificita (u hodnot PSA pod 4 ng/ml je 

okolo 25 % oproti asi 75 % senzitivitě) [24]. Proto jsou potřeba k diagnostice i hledání 

pacientů s rizikem recidivy CaP další markery. Lloyd a kol. ve studii doporučují 

k diagnostice CaP stanovení Thymosinu β15 v  moči. Společně s PSA může 

v diagnostice CaP zlepšit senzitivitu i specificitu [36]. Leman a Getzenberg  ve své 

práci identifikovali 2 potencionální biomarkery CaP : Early Prostate Cancer Antigen 

(EPCA) a Early Prostate Cancer Antigen 2 (EPCA-2). Jedná se o rozdílné proteiny, 

které souvisejí se strukturou jádra. Exprese EPCA byla prokázána ve tkáni CaP. 

Při imunohistochemické analýze vzorků z negativních biopsií, následných biopsií a 

vzorků získaných při prostatektomii byla zaznamenána 84 % senzitivita a 85 % specifita 

EPCA. Byla testována i hladina EPCA v plazmě. Daleko spolehlivější je jako sérový 

marker EPCA-2. Autoři prokázali, že umožňuje detekci CaP s vysokou senzitivitou a 

specifitou [37].  

K odlišení pacientů s BHP existují snahy o využití hK2. Becker a spol. 

porovnávali sérové hladiny celkového a volného PSA s hladinami hK2. Koncentrace 

hK2 byla signifikantně vyšší u pacientů s klinicky lokalizovaným CaP než s BHP. 
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Mnohem vyšší koncentrace hK2 pak zjistili u mužů s pokročilým tumorem. 

Nejvalidnější rozlišení pacientů s CaP a zdravých mužů bylo dosaženo stanovením hK2 

v kombinaci s celkovým a volným PSA. Další specifikaci detekce CaP představuje 

podíl hK2 a fPSA, jeho význam se nadále zkoumá [24]. 

V řadě pracích bylo publikováno diagnostické nebo terapeutické využití 

prostatického specifického membránového antigenu (PSMA) [38]. 

Ve snaze o zpřesnění předoperačního rozsahu onemocnění je studován Ki-67, 

podle některých autorů koreluje s GS a s vyšším indexem proliferace se signifikantně 

zhoršuje prognóza a vzrůstá pravděpodobnost recidivy. S vyšším GS byl spojován 

zvýšený imunohistochemický průkaz p53 [24]. Bodové mutace supresorového genu 

TP53, který tento nukleární fosfoprotein kóduje, vedou ke zvýšené expresi p53. Existují 

přesvědčivé důkazy o tom, že mutace TP53 hrají u CaP důležitou roli [13]. Bubendorf 

se spol. zjistili, že výskyt p53 může být cenným faktorem při predikci nádorové 

agresivity i prognózy. Přítomnost mutace genu TP53 a zvýšená exprese onkogenu 

BCL2 je spojován s horšími výsledky radioterapie lokalizovaného CaP a nabízí se 

pro predikci progrese CaP, jejich využití však není zatím v klinické praxi běžné [24].  

Prostatický specifický membránový antigen (PSMA) 

Prostatický specifický membránový antigen (PSMA), správněji glutamát-

karboxypeptidáza (GCII) je proteolytický enzym, který se vyskytuje především 

v centrálním nervovém systému, prostatě a tenkém střevě. Jedná se o membránový 

glykoprotein složený z 750 aminokyselin s velkou extracelulární doménou, o celkové 

molekulové hmotnosti 90 – 120 kDa. Byl identifikován na konci 80.let minulého století. 

Dlouhou dobu se nevědělo nic o jeho možné funkci. Předpokládá se, že stejně jako 

v tenkém střevě štěpí poly-gama-glutamylovaný folát za vzniku volné kyseliny listové, 

a to by mohlo dávat nádorovým buňkám prostaty výhodu růstu proti normálním 

buňkám. PSMA představuje vysoce specifický buněčný nádorový marker pro CaP 

s jasnou korelací k agresivitě nádoru a prognostickými možnostmi. Podle doposud 

největšího publikovaného souboru pacienti se zvýšenou expresí PSMA byli 

ve významném vyšším procentu případů nositeli agresivních forem CaP se signifikantně 

vyšším rizikem recidivy. Dále byl prokázán vztah k angiogenezi většiny solidních 

tumorů. PSMA také splňuje současná kritéria zobrazovacích metod, příkladem je 

ProstaScint [38]. 
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Jako nádorové markery lze také využít proteiny produkované neuroendokrinními 

buňkami chromogenin A (CgA) a neuron-specifická enoláza (NSE). Jejich klinický 

význam byl prověřen řadou studií. Přítomnost neuroendokrinních buněk je u CaP 

považován za projev dediferenciace, ale mohou se vyskytovat i u počínajících nádorů. 

Zatímco NSE se zdá být nejužitnější jako marker u lokalizovaných nádorů, markantní 

vzestup CgA je přítomen u progredujících a metastazujících onemocnění. Vysoké 

hladiny NSE a CgA jsou spojeny s rezistencí CaP na hormonální léčbu a jeho špatnou 

prognózou [24].  

2.5.4 TRUS 

Stejně jako  u  BHP se TRUS využívá k posouzení charakteru prostatické tkáně 

[5]. TRUS lze využít jak pro výpočet objemu prostaty, tak nádorového ložiska [15]. 

Ultrasonografický obraz CaP závisí v různé míře na velikosti léze, její lokalizaci a 

charakteristikách sondy. Nejčastěji je nález hypoechogenní léze v periferní části 

prostaty (60 – 70%) [24]. Mnoho nádorů je však izoechogenních a lze je detekovat jen 

systematickou biopsií. Podle Ellise se detekuje 37,6 % takovýchto karcinomů [32]. 

Navíc nález hypoechogenní léze při TRUS není specifický pro CaP, také benigní 

procesy (např.prostatitida) mohou být hypoechogenní [24]. Hlavní nevýhodou TRUS je 

subjektivita vyhodnocování [33]. Jedinečnou roli hraje TRUS při cíleném odběru 

bioptických vzorků [15]. 

2.5.5 Biopsie 

Jak bylo řečeno je TRUS užívána k získávání vzorků tkáně, které pak podstupují 

histologické vyšetření k potvrzení diagnózy. Hlavní indikací je podezření na CaP 

na základě DRE nebo zvýšení hladiny PSA. Zavedení PSA do klinické praxe umožnilo 

detekci CaP v raném stádiu a vedlo k zavedení systematické biopsie prostaty. Odběr se 

u ní provádí systematicky z předem stanovených míst pomocí tzv. gun pistole, při které 

je jehla zavedena pod kontrolou TRUS (viz. Obr.5 ). Donedávna se za rutinní odběr 

považovala sextantová systematická biopsie prostaty (SSBP) navržená Hodgem a 

Stameyem v roce 1989, která vytlačila cílenou biopsii, kdy se odběr prováděl přímo 

ze suspektního ložiska (převážně transperineálně). Odběr  při  SSBP se prováděl z obou 

laloků z apikálního, středního a zadního segmentu. Zejména u větších prostat se však 

ukázalo, že 6 vzorků nestačí [24]. Stamey a kol. doporučili odebírání stejného počtu 

vzorků  a změnu jejich lokalizace co nejvíce laterálně, aby se získaly vzorky z přední 
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části periferní zóny (Obr. 4). Terris a kol. potvrdili vyšší záchyt karcinomů při srovnání 

klasické sextantové biopsie a laterálně zaměřené biopsie, odhalili 14,6 % karcinomů, 

které klasickou technikou nebyly zjištěny [33].  

 

Obr. 5 Biopsie  prostaty vedená TRUS 

Míra detekce se zvýší i odebráním většího počtu vzorků. Eskew a kol. prokázali 

při odběru 13 - 18 vzorků z 5 oblastí ve srovnání se sextantovou biopsií ze střední části 

laloku, že se detekce zlepšila o 35 % [32]. Presti se spolupracovníky ve své studii došli 

k tomu, že stačí odebrat 8 vzorků místo 10 a přitom minout 1 – 2 % nádorů [24]. 

Zvýšení počtu odebíraných vzorků má význam především u pacientů s velkou 

prostatou. U prostat s objemem menším než 50 g se doporučuje odebírat 8, u prostat 

nad 50 g 10 – 12 vzorků [33].   

Zpřesnit definici počtu odběrů při biopsii se pokusili i Djavan a spol. . Navrhli 

tzv. Vídeňský nomogram, který na základě věku a objemu prostaty pacienta s 90 % 

jistotou určuje počet vzorků ( viz. Tab.7 ) [24].   
 

Velikost (cm3 Věk (roky) ) < 50 50 - 60 60 – 70 > 70 
20 – 29 8 8 8 6 
30 – 39 12 10 8 6 
40 – 49 14 12 10 8 
50 – 59 16 14 12 10 
60 – 69 - 16 14 12 

> 70 - 18 16 14 

Tab. 7 Vídeňský nomogram 

Bioptický vzorek může být získán i transperinelním přístupem. Po příchodu 

TRUS se počet takto prováděných biopsií zmenšil, ale i v dnešní době má své 
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přívržence. Výhodou je snadnější odběr z periferní zóny, kde se vyskytuje CaP 

nejčastěji, a přesnější zacílení. Má vysokou míru detekce a je vhodná i pro opakovanou 

biopsii. Nevýhodou je však časová náročnost, delší doba nácviku a větší dyskomfort 

[24, 39].  

Opakovaná biopsie se doporučuje, je-li první biopsie negativní. Při 2.biopsii, 

byla zaznamenána 10 – 35 % míra detekce [32]. K odhadu, zda se jedná o nesprávně 

negativní výsledek, je užíváno odvozených parametrů PSA, nejpřesnější se ukázaly: 

fPSA a PSA-TZ [24]. Poměr f/t PSA má největší význam v indikaci opakované biopsie 

u prostat menších 50 g a PSA 4 – 10 ng/ml, hraniční hodnota f/t PSA je 15 - 18 %. 

U prostat nad 50 g a PSA nad 10 ng/ml f/t PSA přestává být předpovědním faktorem 

přítomnosti CaP, hraniční hodnota se posouvá na 25 - 30 % (tím se zvyšuje počet 

biopsií) [33]. Opakovaná biopsie je indikovaná v případě nálezu HGPIN nebo atypické 

acinární proliferace, v 50-100 % se totiž v prostatě současně nachází CaP [32]. 

Příprava histologického preparátu 

Způsob přípravy histologického preparátu je standardizovaný. Prostatická tkáň 

získaná z biopsie se fixuje 4 % formaldehydem po dobu 12 hodin. Po makropopisu je 

preparát nakrájen na části, které se znovu fixují formaldehydem a impregnují se 

parafínem do bločků. Řezy se barví hematoxylinem a eosinem  [26]. 

Pomůckou při diagnostikování ohraničeného CaP jsou negativní výsledky 

histologického barvení bazálních buněk [27]. Používá se monoklonální protilátka proti 

Mikroskopické vyšetření 

Obvykle je CaP v mikroskopickém preparátu tvořen malými nebo středně 

velkými aciny, které mají nepravidelný tvar a ve stromatu jsou uspořádány a 

distribuovány různým způsobem. Výstelka acinů je tvořena jen jednou řadou buněk. 

Epitelové buňky mívají zvětšená jádra s většími jadérky, která mohou být uložena 

excentricky. Nádorové aciny CaP ve svém luminu často obsahují modré hlenové hmoty 

tvořené acidickými sulfátovanými a nesulfátovanými muciny. U přibližně 70 % dobře 

diferencovaných adenokarcinomů se podaří zaznamenat krystaloidní eozinofilní útvary 

jehlovité formy, jedná se nejspíše o produkt sestávající se z abnormálních hlenových 

proteinů a minerálů. Spolehlivými znaky a potvrzení malignity zachyceného procesu je 

nález infiltrativního růstu a nádorové invaze. Infiltrativní šíření zcela naruší lobulární 

úpravu tkáně dané oblasti. Běžně je možné se setkat s perineurálním šířením CaP [24].  
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vysokomolekulárním (HMW - high molecular weight) keratinům, která spolehlivě 

ozřejmí přítomnost nebo nepřítomnost bazálních buněk [24].  

 Spolehlivost pro stanovení definitivní diagnózy mohou zvýšit i pozitivní 

výsledky barvení na alfa-methylacyl CoA-racemázu (AMACR) [27]. AMACR je 

peroxisozomální a mitochondriální enzym [40]. Většina karcinomů (80 - 100 %)  

je na AMACR pozitivní. HGPIN a jisté „mimikry“ karcinomu se však pro tento marker 

také mohou jevit pozitivně. Navíc negativní výsledky u malých podezřelých žláz 

nemusí stačit pro diagnostikování benigního onemocnění. A některé jiné varianty CaP, 

které je obtížné diagnostikovat, jsou na průkaz AMACR pozitivní méně často (62-77 %) 

[27]. Podle Ananthanarayanana by AMACR mohl být využit jako prediktor 

pro opakování biopsie [40].  

2.5.6 Výpočetní tomografie (CT) a pelvická lymfadenektomie 

CT lze u CaP využít u pacientů s podezřením na lokálně pokročilý nádor šířící se 

na okolní orgány nebo u jedinců s rizikem lokálních nebo vzdálených uzlinových 

metastáz. [24].  Vyšetření pelvických uzlin je indikováno pouze u pacientů, u kterých je 

zvažována léčebná radioterapie a koncentrace PSA u nich přesáhla 5 ng/ml. CT malé 

pánve nám umožňuje posoudit velikost, četnost nebo může zobrazit případnou penetraci 

do okolních struktur [15]. CT vyšetření pánve je možno vynechat u pacientů s PSA 

méně než 20 ng/ml, u stádií T2b nebo méně, GS 6 či méně [29]. CT vyšetření uzlin je 

ale zatíženo vysokým počtem falešně negativních výsledků a malou senzitivitou [15]. 

CT je schopna také detekovat orgánové a kostní metastázy, a může být proto použita 

k lokalizaci recidivy u nemocných s narůstajícím PSA po definitivní lokální léčbě [24].  

K ověření stavu regionálních lymfatických uzlin se v případě lokalizovaného 

CaP provádí pelvická lymfadenektomie. Buď jako součást radikální prostatektomie 

nebo samostatně, laparoskopicky [15]. Zpravidla se neprovádí u pacientů s celkovým 

PSA pod 10 ng/ml, u GS 6 a méně (pokud není jeden ze sčítanců 4) a u nemocných 

s postižením menším než 50 % vzorků při biopsii. Mají-li pacienti všechny 3 parametry 

pod hranicí, je riziko možnosti do uzlin menší než 1 % [24]. V současné době se 

doporučuje rozšířená lymfadenektomie, zahrnující nejenom fossa obturia, ale zevní i 

vnitřní oblast s parasakrálními uzlinami [32].  
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2.5.7 Scintigrafie a rentgen skeletu 

Kostní metastázy má téměř 5 % mužů s nově diagnostikovaným nádorem. 

Scintigrafie prováděná pomocí difosfonátem značeného 99mTc je poměrně citlivá 

metoda k jejich zjištění s nesprávně negativní výsledky méně než 1 %. Oproti 

rentgenovému vyšetření, kdy musí být více než 50 % kostní tkáně nahrazeno tumorem, 

aby to bylo při běžném rentgenovém vyšetření patrné. Rentgenové vyšetření je 

indikováno pouze k potvrzení pozitivního nebo nejistého scintigrafického nálezu [24].  

Scintigrafie byla prováděna u všech nemocných s nově zachyceným CaP. Řada 

prací ale tento postup zpochybnila. Osterling a spol. zhodnotili efektivitu nákladů 

scintigrafie u mužů s PSA nad 10 ng/ml. Z 2064 po sobě přicházejících nemocných 

s nově diagnostikovaným nádorem a PSA pod 20 ng/ml mělo jen 0,8 % z nich pozitivní 

scintigrafii skeletu. Při PSA 10 ng/ml a méně zaznamenali jen 0,5 % nesprávně 

negativních vyšetření [24].  

Imunoscintigrafie – ProstaScint využívá capromab pendetid, konjugát 

monoklonální protilátky s linker-chelatorem značeným 111

2.6 Prognostické charakteristiky a stanovení rizika progrese 

u lokalizovaného CaP 

In. Monoklonální protilátka 

proti PSMA je mnohem více exprimována na povrchu nádorových než nenádorových 

buněk. V současnosti je ProstaScint doporučován většinou kliniků při přetrvávajícím 

nebo detekovatelném PSA po radikální prostatektomii nebo radioterapii anebo není-li 

místo recidivy onemocnění identifikované standardními zobrazovacími metodami nebo 

lokální biopsií [24].  

RTG plic a hrudníku je vhodné provést ukazují-li symptomy na možnost 

metastázy do měkkých tkání. CaP může metastazovat do kteréhokoliv orgánu, nejčastěji 

postihuje vzdálené lymfatické uzliny, plíce, játra, mozek a kůži [32].  

Definitivní i paliativní léčbu provázejí nežádoucí vedlejší účinky snižující 

léčebný výsledek i kvalitu života nemocného. Proto potřebují nemocný i urolog 

pro další postup vědět, jak velkou naději má zvolený postup léčby na vyléčení nebo jak 

dlouho bude terapie účinná a jaké jsou vedlejší účinky. K předpovědi chování nádoru 

v praxi mají největší validitu TNM klasifikace a velikost nádorové masy, iniciální 

(v době stanovení diagnózy) PSA a bioptické GS. Nejjednodušším způsobem určení 

prognózy průběhu nádorů je jejich dělení podle rizika do 3 – 4 skupin. Carrol a spol. 
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navrhli členění do 3 skupin: s nízkým, středním a vysokým rizikem progrese (Tab.8) 

[24].  
 

Riziko 
progrese 

TNM Iniciální 
PSA 

Gleasonovo 
skóre 

Gleasonův 
stupeň 

Recidivy po 
lokální léčbě (%) 

Nízké T1c-T2a < 10 ng/ml 6 a méně 1-3 6-20 
Střední T2b-T3a 10-20 ng/ml 7 ? 40-65 
Vysoké T3b a vyšší > 20 ng/ml 8-10 4-5 50-100 

Tab. 8 Rozdělení nemocných s lokalizovaným CaP podle rizika progrese 

Při rozhodování o léčebné strategii hlavně u časných stádií CaP, kde se nabízí 

pozorné sledování nebo definitivní léčba, vzniká velké dilema. U časných stádií se liší 

klinický staging (cTNM) od patologické klasifikace (pTNM) až v 20 – 50 % [24]. Jak 

bylo již zmíněno, hodnoty PSA pro jednotlivá stadia se překrývají. Pro co nejlepší 

odhad patologického stadia je výhodnější použít kombinaci několika parametrů [25].    

Úsilí o maximální zpřesnění předoperační klasifikace klinicky lokalizovaného 

CaP vedlo k vytvoření nomogramů, z nichž nejznámějšími se staly nomogramy 

(tabulky) Partinovy. Na základě klinické klasifikace, PSA a GS z bioptických vzorků 

lze odečíst procento pravděpodobnosti, s jakou bude CaP při definitivní patologické 

klasifikaci lokalizovaný, s kapsulární penetrací, s invazí do semenných váčků nebo 

s postižením regionálních uzlin. Validita tabulek k předpovědi definitivního 

patologického stadia byla ověřena multicentrickou studií. Výsledky odstartovaly velký 

zájem kliniků o tabulky trvající do dnešní doby. Protože změnami v diagnostice a léčbě 

nádoru tabulky zastaraly a přestaly postupem doby odpovídat skutečnosti, byly už 

dvakrát revidovány [24].  

Další možností predikce je možnost předpovědět selhání léčby před zahájením 

terapie.  Kattan a spol. sestrojili 4 nomogramy, z kterých se dá odvodit pětiletá 

pravděpodobnost vzniku lokální recidivy nebo metastatické progrese po lokálních 

způsobech definitivní léčby CaP (radikální prostatektomie, radioterapie a 

brachyterapie). Han a spol. vytvořili 5 nomogramů pro pravděpodobnost vzniku 

biochemické (PSA) recidivy po radikální prostatektomii, která předbíhá klinickou 

recidivu o několik měsíců až let a může být známkou pokročilého nebo metastatického 

CaP. Definice biochemické recidivy se podle jednotlivých autorů liší. Epstein a 

Hawkins pro její detekci užívají PSA větší než 0,2 ng/ml, Stein postavil limit 

na 0,4 ng/ml, Catalona a Smith užívají hodnotu PSA nad 0,6 ng/ml, zatímco Zeitman 

hovoří jen o detekovatelné hodnotě PSA. Han a spol. za hraniční hodnotu biochemické 
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recidivy určili hraniční hodnotu PSA 0,2 ng/ml a vyšší. Hanovy nomogramy pomáhají 

při výběru optimální primární léčby anebo k indikaci adjuvatní terapie  [24, 25].   

2.7 Léčba 

Volba léčebného postupu závisí na rozsahu onemocnění (staging), gradingu a 

GS, hladině PSA, předpokládaném přežití (life expectancy) a také na volbě 

informovaného pacienta [23]. Z léčebného hlediska existují 2 možnosti, jak ke CaP 

přistupovat : neléčit a sledovat (odložená léčba) nebo aktivně léčit. Způsobem odložené 

léčby je pozorné vyčkávání (watchful waiting). Aktivní léčba je dělena na kurativní a 

paliativní. O tzv.definitivní (kurativní, lokální) léčbě mluvíme, je-li nádor odstraněn 

nebo zničen, což je reálné jen u lokalizovaného CaP. Kurativní léčba zahrnuje radikální 

prostatektomii (RP), zevní a intersticiální (brachyterapie) radioterapii, výjimečně i 

kryoterapii, která ke zničení buněk využívá techniku zmrazení [24, 32]. Definitivní 

léčebné postupy lze vzájemně kombinovat a doplnit i hormonální léčbou. Pokud 

předřazujeme definitivní léčbě jiný druh léčby, označujeme léčbu jako neoadjuvantní, 

pokud jiný druh léčby přidáváme po skončení, jedná se o adjuvantní terapii. 

Mezi paliativní léčbu, která má jen dočasný efekt, řadíme androgenní blokádu, 

sekundární hormonální léčbu, radioterapii, chemoterapii a tzv.cílenou léčbu, léčbu 

kostních komplikací a bolestí  [24].   

Pozorné sledování („watchful waiting“) 

Pozorné sledování je indikováno u nemocných s životní perspektivou kratší 

než 10 let. Nemocný by měl mít nízké GS (2 – 4) a nádor by měl mít malý objem – 

nejlépe nádory T1 [25]. Vychází z poznatků skandinávských autorů, že CaP má dlouhou 

reduplikační dobu. Navíc může přinést větší prospěch, tím, že nesníží kvalitu života 

radikálními léčebnými metodami [15]. Při pozorném sledování se intenzivně 

onemocnění monitoruje a jakmile se objeví známky biochemické nebo klinické 

progrese, zahájí se ihned radikální léčba  [24].  

 Při radikální prostatektomie (RP) je odstraněna celá žláza s pouzdrem a 

semennými váčky a poté je vytvořena vezikouretrální neoanastomóza [5, 15]. RP se 

může použít při léčbě lokalizovaného karcinomu, ke kontrole lokálně pokročilého 

nádoru i k léčbě po neúspěšné radioterapii [25]. Může být provedena otevřenou cestou,  

Radikální prostatektomie (RP) 
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retropubickým nebo transperineáním přístupem anebo miniinvazivně laparoskopicky 

[24]. Novým technologickým pokrokem je provádění RP pomocí robotického systému. 

Zatímco laparoskopická operace přináší výrazné optické vizuální zvětšení operovaných 

struktur, roboticky asistovaná operace vedle dvojrozměrného zvětšení přináší zvětšení 

trojrozměrné a možnost dosáhnout flexibilními instrumenty i do velmi nepřístupných 

míst. Nedá se však říci, že otevřená RP je zastaralá, přinášející horší výsledky, 

v současnosti nejsou důkazy, že laparoskopická/ roboticky asistovaná RP poskytuje 

relevantní klinické výhody oproti otevřené.  Laparoskopická / roboticky asistovaná RP 

má signifikantně dlouho dobu naučení, trvá déle a náklady jsou vyšší  [41].   

Při RP může dojít k poranění rekta a to hlavně u perineálního přístupu (až 11 %). 

Poloha u této operace vyvolává bolesti zad a mohou se objevit obrny nervů na nohách. 

Moderní technika operace a anestezie dělá z RP bezpečnou metodu s nízkou morbiditou 

a mortalitou. Nejzávažnějšími pozdními komplikacemi RP jsou močová inkontinence a 

erektilní dysfunkce, její incidence je vyšší u perineálního přístupu. Zachování erekce 

závisí na věku pacienta, lokálního rozsahu nádoru a na počtu nervově – cévních svazků.  

K její léčbě se využívá např. sildenafil [25]. 

Po  RP by mělo  PSA v závislosti na iniciálním PSA během několika týdnů 

klesnout na nedetekovatelnou hodnotu, za kterou se považuje PSA 0,1 ng/ml a nižší. 

U některých nemocných ale hodnoty PSA přetrvávají lehce zvýšené, i když nejeví 

známky recidivy [24]. 

Vzhledem k omezené radiosenzitivitě je nutno u lokalizovaného CaP aplikovat 

relativně vysoké dávky záření, jak u zevního ozařování, tak u brachyradioterapie. 

Kromě velmi časných stádií je nutno aplikovat dávky vyšší než 72 Gy, poslední studie 

Radioterapie 

Výsledky RP a kurativní zevní radioterapie jsou pro lokálně ohraničené 

karcinomy prostaty srovnatelné, liší se spektrem svých komplikací. Kurativní zevní 

radioterapie je indikována i ve stádiích T1a-T2b N0 M0 u pacientů, u nichž nelze RP 

provést. Nebo může být indikována i po RP, kdy zvyšuje lokální kontrolu a 

pravděpodobně zlepšuje přežití bez biochemického relapsu. U lokálně pokročilého CaP 

(T3, zejména s vyšším PSA, špatná diferenciace) převažuje kombinace radioterapie 

s hormonální terapií, ta vykazuje lepší výsledky než samotná radioterapie [29]. 

Paliativní radioterapie má u pacientů zmírnit obtíže, které jsou způsobeny nádorem 

nebo metastázemi, v případě že není možné vyléčení [24].  
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naznačili dokonce nutnost dávky vyšší než 76 Gy. Při standardní radioterapii je 

aplikována dávka přibližně do 65 Gy, dávka nad 70 Gy by při použití konvenčních 

ozařovacích technik byla toxická [24]. Trojrozměrná konformní radioterapie snižuje 

ozáření zdravých tkání a umožňuje zvýšení dávky na oblast nádoru bez nárůstu 

komplikací léčby. Nejpřesnější možností je radioterapie s modulovanou intenzitou 

(intensity modulated radiation therapy - IMRT), jejíž nevýhodou jsou však vyšší 

pořizovací náklady [15, 24].  

Po zevní radioterapii hodnoty PSA klesají pozvolně, měly by však do 12 měsíců 

po jejím skončení klesnout pod 4 ng/ml (dochází u 93 % nemocných) [24]. 

Při brachyradioterapii je zářič zaveden přímo do tkáně prostaty. Existují 2 

možnosti brachyradioterapie. Použití nízkého dávkového příkonu (low-dose rate -LDR), 

při kterém jsou implantována radioaktivní zrna (125I, 103Pd), a použití vysokého 

dávkového příkonu (high-dose rate - HDR), který se provádí pomocí tzv. 

afterloadingu – zářiče jsou zaváděny pomocí zavaděčů napojených na ozařovač, který je 

ovládán z vedlejší místnosti, tudíž odpadá expozice personálu ionizujícímu záření. 

Nevýhodou LDR byla kumulace v malé oblasti s následným lokálním předávkováním 

[24]. HDR brachyterapie je obvykle kombinována se zevní radioterapií a je indikována 

u nádorů T1b-T3b N0 M0, jakéhokoliv GS, PSA pod 100 ng/ml. Jako samostatný 

způsob léčby může být použita u pacientů s nádory T1-2, PSA pod 10 ng/ml, GS 6 a 

méně. Je kontraindikována je-li objem prostaty větší než 60 ml [29]. 

Hormonální léčba 

Léčba lokálně pokročilého a metastatického CaP je většinou založena na 

hormonální manipulaci (androgenní deprivace, androgenní ablace) [24]. 80 - 90 % 

karcinomů prostaty je primárně hormonálně závislých a reagují proto na hormonální 

léčbu [23]. V posledních letech však pozorujeme posun v aplikaci hormonální léčby u 

mladších pacientů s časnějším stadiem (nemetastazujícím) nebo u mužů po definitivní 

léčbě s recidivou. Hormonální léčba může být nasazena jako primární léčba s jedním 

agens nebo jako součást kombinované léčby [32]. Zahrnuje kastraci, estrogeny, látky 

ovlivňující LH-RH (hormon uvolňující luteinizační hormon) receptory a antiandrogeny. 

Při sekundární hormonální léčbě se antiandrogeny buď podávají nebo se vysazují nebo 

se podávají inhibitory syntézy androgenů v nadledvinách (glukokortikoidy, estrogeny, 

progesteron) [9]. 
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Orchiektomie představuje stále zlatý standard a je ekonomicky nejméně 

náročná [15]. Přináší okamžité snížení hladiny testosteronu během několika hodin, což 

působí zlepšení subjektivních potíží u symptomatických osob [9]. Estrogeny působí 

přes negativní zpětnou vazbu na snížení uvolňujících hormonů (LH-RH) a 

gonadotropinů (LH, FSH), a tím i na dosažení kastračních hladin testosteronu. Hlavním 

zástupcem je diethylstilbestrol, který je obvykle podáván perorálně. Jeho výhodou je 

nízká cena, nezpůsobuje návaly horka, objevující se u 45 % pacientů po orchiektomii, 

naopak nevýhodou jsou hlavně tromboembolická nemoc a kardiovaskulární 

komplikace. Nebezpečí nežádoucích účinků lze snížit redukcí dávky na 1 mg, která 

neovlivňuje jeho účinnost, nebo je preferováno parenterální podání. Pozitivní vliv mají 

estrogeny i na hormonálně rezistentní CaP [24, 30].  

 Kontinuální podání LH-RH agonistů (analogů) nejprve během 3-5 dnů způsobí 

vzestup LH a testosteronu (flare up fenomén) a následně je během 2-4 týdnů hladina LH 

a testosteronu snížena na kastrační hodnoty výsledkem „down regulace“ (hypofýza 

na další podněty nereaguje) a snížením LH-RH receptorů v důsledku jejich trvalého 

obsazení. Flare up fenomén (syndrom vzplanutí nemoci) se projevuje zhoršením obtíží 

pacienta [9, 24]. Předcházet obtížím lze přidáním antiandrogenu v úvodu terapie. LH-

RH analoga (goserelin, buserelin, leuprorelin, triptorelin) se obvykle aplikují depotní 

měsíční nebo tříměsíční injekcí, větší komfort pro pacienta přináší nová šestiměsíční 

forma leuprorelinu [42]. Výhodou je minimální psychologické trauma oproti 

orchiektomii, dobrá tolerance bez kardiovaskulárních komplikací a reverzibilita. 

Nevýhodou flare up fenomén, snížení libida a potence, časté návaly horka a vysoká 

cena [24]. Perspektivu nabízejí i antagonisté LH-RH receptorů, jež jsou v současnosti 

ve III.fázi klinických studií. Jejich podání způsobuje stejný fyziologický účinek jako 

orchiektomie  a nezpůsobují flare up fenomén [9]. 

Antagonisté androgenů (antiandrogeny) blokují cestou kompetitivní inhibice 

vazbu testosteronu na androgenní receptor v prostatě, jsou aplikovány orálně a dělíme je 

na steroidní a nesteroidní [15, 32]. Steroidní antiandrogeny (cyproteron acetát, 

megestrol acetát, medroxyprogesteron acetát) jsou deriváty hydroxyprogesteronu a mají 

tedy kromě své antiandrogenní aktivity v oblasti periferních receptorů i progesteronový 

antigonadotropní efekt s následným snížením hladiny testosteronu. Se snížením 

testosteronu však dochází ke ztrátě libida a erektilním dysfunkcím. Dalším vedlejším 

účinkem je kardiovaskulární toxicita a hepatotoxicita. Nesteroidní antiandrogeny 

(flutamid, nilutamid, bicalutamid) účinkují jen v periferní cílové tkáni, nemají za 
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následek snížení hladiny testosteronu, která zůstává normální nebo může být mírně 

zvýšená. Je proto zachováno libido a potence. Z nežádoucích účinků se objevuje např. 

gynekomastie, průjem nebo hepatotoxicita [9, 24, 32].  

I když hormonální léčba přináší mnohé komplikace, ovlivňuje kvalitu života a je 

finančně náročná, některé randomizované studie a klinické údaje svědčí pro časnou 

léčbu a rozšiřování jejích stávajících indikací. Studie MRC (Medical Research Council) 

potvrdila výhody časné léčby s oddálením progrese onemocnění a výskytem komplikací 

CaP, autoři zjistili významný pokles v počtu úmrtí na CaP a zlepšení přežívání [9, 30].  

Chemoterapie 

Chemoterapie je používána u hormonálně refrakterního CaP [24]. Její zahájení je 

zvažováno pokud selže hormonální léčba první i druhé volby. Indikaci pro zahájení 

chemoterapie je ale zapotřebí stanovit individuálně u každého pacienta. Chemoterapie 

s užitím jednoho preparátu má paliativní účinek [32, 43]. Většina studií zkoumajících 

kombinace preparátů jsou v II. a III. fázi klinického zkoušení. Bylo vyzkoušeno několik 

druhů látek s cytostatickým účinkem (estramustin fosfát, antracykliny, vinca alkaloidy 

sloučeniny platiny a taxany) [9, 30]. Ve 2 velkých, multicentrických, kontrolovaných 

studiích III.fáze (TAX 327 a SWOG 99-16) byl při léčbě pacientů s hormonálně 

refrakterním CaP docetaxelem (taxan) prokázán benefit v době přežití asi o 2 měsíce ve 

srovnání s pacienty, kterým byla podávána kombinace mitoxantronu a prednisonu, která 

je v současné době považována za standardní terapii. Studie SWOG však zaznamenala  

vyšší stupeň toxicity ve více oblastech, ta nejspíš souvisí s aplikací estramustinu. Proto 

jsou testovány nové kombinace docetaxelu s dalšími preparáty. Nejlepší doba přežití 

byla zaznamenána u aplikace docetaxelu a talidoimidu [32, 43].  

Bifosfonáty 

U nemocných s CaP jsou bifosfonáty indikovány při kostním syndromu 

způsobeném osteoporózou nebo metastatickým postižením [9]. Jedná se o účinné 

inhibitory osteoklasty zprostředkované kostní resorpce. Dělíme je na dusík obsahující 

(např.pamidronát, aledronát, zoledronát) a neobsahující (např.etidronát, klodronát). 

Pro všechny bifosfonáty je charakteristická špatná resorpce z trávicího ústrojí. 

V současné době má nejširší klinické použití 3.generace bifosfonátů, kyselina 

zoledronová, podávaná v infúzi [24]. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsem se věnovala hodnocení histologických preparátů, 

hodnocení PSA pacientů a studii, na kterou jsem spolupracovala s MUDr. Miroslavem 

Loudou Ph.D. Ta se zabývala posouzením, zda se shoduje Gleasonovo skóre (GS) 

ve vzorcích biopsie a radikální prostatektomie (RP). Výsledky byly publikovány 

v rámci XXXII. Onkologických dnů v Brně na XXII. Konferenci pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky. Dále se zkoumal např. průměrný věk pacientů u vyššího a 

nižšího skóre, závislost sérové hladiny PSA ke GS nebo předoperační staging. 

1. Histologické preparáty 

Na vzorcích tkáně od 5 pacientů, získaných jehlovou biopsií prostaty, budou 

demonstrovány typické nálezy BHP a CaP z histologického vyšetření. Ke sledování byl 

použit mikroskop Olympus AX 70 (Olympus Japan). 

 

Vzorek č. 27647/05 

Na Obr.6 a Obr.7 můžeme pozorovat téměř normální prostatické žlázky s počínající 

infiltrací. Normální žlázky mají pravidelnou lobulární úpravu a jsou tvořeny 

cylindrickým epitelem. Na Obr.8 je vidět obraz BHP, výstelka žlázek proliferuje a 

místy vytváří drobné papilární struktury, které prominují do lumen. Na Obr.9 pomocí 

HMW vyšetření je prokázána přítomnost bazálních buněk. 

 

Obr. 6 (zvětšeno 100x) 



 48 

 

 

Obr. 7 ( zvětšeno 40x ) 

 

Obr. 8 (  zvětšeno 40x ) 
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Obr. 9 ( zvětšeno 100x ) 

Vzorek č. 26749/05 

Bazální buňky u nenádorových žlázek byly HMW vyšetřením prokázány i 

u tohoto vzorku (Obr. 10 a 13). Na Obr. 11 a 12 jsou vidět nádorové žlázky 

s epiteliálními buňkami, které mají světlou až pěnitou eosinofilní cytoplazmu. U jader 

jsou patrná provinující jadérka Ve stromatu můžeme pozorovat disperzní lymfocytární 

infiltrát. 

 

Obr. 10 (zvětšeno 100x) 
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Obr. 11 ( zvětšeno 200x) 

  

Obr. 12 ( zvětšeno 400x) 
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Obr. 13 ( zvětšeno 200x )  

Vzorek č.26668/05 

Na Obr.14 a 15 můžeme sledovat shluk žlázek se zmnoženou fibromuskulární tkání. 

Na Obr.16 můžeme vidět v lumen v cysticky dilatované žlázce tzv. prostatický písek, 

jeho tlak může vést k atrofii epitelu. Cystické rozšíření hypertrofické žlázky je vidět i 

na Obr.18, Obr.17 ukazuje výrazně zmnoženou svalovinu. Na Obr.19 až 21 HMW 

vyšetření prokazuje bazální buňky v nenádorových žlázkách.  

 

Obr. 14 ( zvětšeno 200x) 
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Obr. 15 ( zvětšeno 200x ) 

 

Obr. 16 ( zvětšeno 200x) 
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Obr. 17 ( zvětšeno 200x ) 

 

Obr. 18 ( zvětšeno 200x ) 
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Obr. 19 ( zvětšeno 200x ) 

 

Obr. 20 ( zvětšeno 400x ) 
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Obr. 21 (zvětšeno 200x ) 

Vzorek č. 26397/05 

Hypertrofickou žlázku můžeme vidět na Obr.22, které při HMW vyšetření jeví 

pozitivitu. Na Obr. 23 a 24 můžeme pozorovat nádorový uzel tvořený mikroacinárními 

žlázkami (Gleason grade 3 a 4). Jádra nádorových buněk jsou nápadně zvětšená a 

prominují jadérka.  

 

 

Obr. 22 ( zvětšeno 200x ) 



 56 

 

Obr. 23 ( zvětšeno 200x ) 

 

Obr. 24 ( zvětšeno 400x ) 
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Vzorek č. 27305/05 

Obr. 25 a 26 zobrazují invazivní adenokarcinom prostaty (Gleason grade 5) s výraznou 

mitotickou aktivitou. V detailu je vidět polymorfie jader, prominující jadérka a 

multipolární mitóza. 

 

Obr. 25 ( zvětšeno 200x ) 

 

Obr. 26 ( zvětšeno 400x )
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2. Hodnoty PSA 

Všichni pacienti, na kterých jsou demonstrovány hodnoty PSA, měli na základě 

biopsie diagnostikovaný CaP a podstoupili v letech 2005 - 2006 radikální prostatektomii 

(RP). 

Hodnota PSA u pacienta nejdříve nebyla 

podezřelá, že by se mohlo jednat o CaP, ale f/t 

PSA naznačoval spíš opak. Biopsie prokázala 

středně špatně diferencovaný CaP (GS 7). Pacient 

podstoupil v únoru 2006 RP, v definitivním 

preparátu byl potvrzen výsledek biopsie. Po operaci bylo PSA neměřitelné do října 

2007, kdy se hodnota ocitla nad mezí detekce a bude nutno pacienta sledovat, zda 

nedochází k recidivě.  

H.Z.    1937 

Pacient (iniciály) rok narození 

V.J.     1937 

Pacient měl hodnoty PSA v normě, hodnoty se 

ale zvyšovaly. Poměr f/t PSA zpočátku tak 

razantně nenasvědčoval pro CaP. V květnu a 

srpnu 2005 byly ale hodnoty f/t PSA výrazně 

snížené. Biopsií byl detekován středně 

diferencovaný CaP (GS 5). V březnu 2006 byla pacientovi provedena RP, byl prokázán 

CaP (GS 6). Hodnoty PSA po operaci byly neměřitelné. 

 

D.J.    1942 

Všechny pacientovy hodnoty PSA se pohybovaly 

nad referenční hodnotou. Také poměr byl vždy 

nízký. Biopsií i RP, která byla provedena 

v březnu 2006, byl stanoven CaP (GS 7).  

 

 

 

datum PSA f/t(%) 
28.3.2002 2,65 19 
15.2.2006 8,0 - 
15.5.2006 ‹ 0,1 - 
6.4.2007 ‹ 0,1 - 

15.10.2007 0,11 - 

datum PSA f/t 
16.2.2004 2,95 25 
21.6.2004 3,13 24 
9.5.2005 3,32 12 

25.8.2005 3,22 9 
18.4.2006 ‹ 0,1 - 

30.11.2007 ‹ 0,1 - 

datum PSA f/t 
22.10.2003 8,73 10 
26.11.2003 8,08 13 

4.10.2004 10,35 11 
14.2.2005 9,10 19 
20.6.2005 12,32 11 
19.7.2005 10,58 14 

20.10.2005 13,3 13 
22.11.2006 ‹ 0,1 - 

25.7.2007 ‹ 0,1 - 
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V.V.    1936 

Hodnoty PSA pro muže v 6. decenniu jsou 

normální do 4,5 ng/ml. Pacientovy hodnoty PSA 

tuto hladinu nepřekračovaly. Avšak všechny 

hodnoty f/t PSA naznačovaly pro CaP. Biopsií 

byl potvrzen CaP (GS 6). V březnu 2006 byla 

provedena RP, určené GS se shodovalo s GS 

určeného z biopsie. Po operaci (březen 2006) 

bylo PSA pod mezí detekce. 

 

 

B.Z.    1945 

Pacient měl hodnoty i vzhledem ke svému věku 

zvýšené. Biopsií byl stanoven CaP o GS 5, RP 

provedenou v dubnu 2006 CaP o GS 6. Asi půl 

roku po operaci byly hodnoty PSA pod mezí 

detekce. Pak ale pomalu stoupaly. Pacient proto 

podstoupil radioterapii a hodnoty začaly klesat.  
 

V.L.    1935 

Hodnoty PSA u pacienta nenasvědčovali pro 

CaP. V biopsii byl ale prokázán špatně 

diferencovaný CaP (GS 9). V dubnu 2006 byla 

pacientovi provedena RP. Z definitivního 

preparátu byl určen středně špatně diferencovaný 

        CaP (GS 7).  

O.L.    1949 

Pro zvýšené hodnoty PSA byla pacientovi 

provedena biopsie a v ní byl určen CaP o GS 4. 

V květnu 2006 pacient podstoupil RP.  

V definitivním preparátu však CaP nebyl 

prokázán. 

datum PSA f/t 
14.8.2000 4,40 8 
3.12.2001 2,96 9 
17.4.2002 2,59 15 
2.9.2003 3,28 11 

28.11.2003 3,74 5 
27.10.2004 2,77 10 

4.1.2005 2,76 - 
31.1.2005 2,94 10 
29.4.2005 2,73 5 
28.7.2005 3,0 7 

15.11.2005 3,93 9 
3.5.2006 ‹ 0,1 - 

17.10.2007 ‹ 0,1 - 

datum PSA f/t 
13.5.2005 5,27 - 
2.11.2005 6,42 - 
31.5.2006 ‹ 0,1 - 
22.8.2006 ‹ 0,1 - 

23.11.2006 0,22 - 
23.3.2007 0,40 - 
23.8.2007 0,38 - 

30.11.2007 0,13 - 

datum PSA f/t 
6.5.2002 2,31 - 

22.9.2003 3,53 - 
13.4.2006 4,3 - 
10.5.2006 ‹ 0,1 - 
22.8.2007 ‹ 0,1 - 

datum PSA f/t 
16.3.2006 16,6 - 
11.1.2006 17,58 - 

23.10.2006 0,11 - 
30.4.2007 0,19 - 

20.12.2007 0,14 - 
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T.J.    1945 

Na základě snížené hodnoty f/t PSA byl 

pacientovi odebrán bioptický vzorek. Byl určen 

špatně diferencovaný CaP (GS 8). V definitivním 

preparátu z RP, kterou pacient podstoupil 

v květnu 2006, byl stanoven středně špatně  dife- 

                                        rencovaný CaP (GS 7). 

V.L.    1937 

Pacient měl již v roce 1997 jak zvýšenou hodnotu 

PSA, tak i snížený f/t PSA. V roce 2006 byla 

hodnota dvojnásobně vyšší. V biopsii byl 

prokázán středně špatně diferencovaný CaP 

(GS 7). Pacientovi byla provedena v květnu 2006 RP. Také v definitivním preparátu byl 

usvědčen středně špatně diferencovaný CaP. Hodnoty PSA po operaci klesly pod mez 

detekce, koncem roku dosahovaly míry detekce a bude nutné sledovat, zda se budou dál 

zvyšovat. 

P.K.    1940 

Hodnoty pacienta se pohybovaly kolem 8 ng/ml, 

tedy v šedé zóně. Poměr f/t PSA nasvědčoval, že 

se nejspíš bude jednat o CaP. Biopsie potvrdila 

středně diferencovaný CaP. Pacientovi byla 

prostata operativně vyjmuta. V preparátu se 

potvrdil CaP (GS 6). I u tohoto pacienta se budou hodnoty PSA dál sledovat. Sice 

nejdříve došlo k poklesu hodnot pod mez detekce, ale při kontrole se naměřily hodnoty 

nad mezí detekce. 

H.V.    1939 

Ze začátku měl pacient hodnoty PSA vzhledem 

ke svému věku v normě, ale f/t PSA byl snížený. 

Biopsií byl určen středně diferencovaný CaP (GS 

6). Z definitivního preparátu z RP, kterou 

podstoupil pacient v červnu 2006, však byl stanoven středně špatně diferencovaný CaP 

(GS 7). Po 2 měsících od operace mu byla měřena hodnota PSA, ta byla nad mezí 

detekce. I u tohoto pacienta se budou dále hodnoty PSA sledovat. 

datum PSA f/t 
22.10.2001 2,46 - 
21.11.2002 5,17 12 

3.3.2006 10,73 - 
15.6.2006 ‹ 0,1 - 
3.10.2007 ‹ 0,1 - 

datum PSA f/t 
8.10.1997 5,45 19 
27.2.2006 11 - 

16.10.2006 ‹ 0,1 - 
19.12.2007 0,1 - 

datum PSA f/t 
8.1.2004 7,88 10 

2.11.2004 8,45 8 
11.10.2005 8,84 9 

19.1.2006 8,55 12 
12.7.2006 ‹ 0,1 - 
5.12.2007 0,14 - 

datum PSA f/t 
13.7.1999 1,92 - 
31.1.2001 4,0 14 
17.3.2006 7,3 16 
15.8.2006 0,04  
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3. Studie 

Porovnání Gleason score z biopsie a definitivního preparátu z radikální 

prostatektomie 

Úvod 

Na základě histologie z bioptického vzorku můžeme odhadnout stupeň 

malignity.  Hlavní význam histopatologického obrazu je dán jeho vlivem na jeho 

klinickou prognózu. Předpovídá biologické chování nádoru, především schopnost 

invaze a metastazování. V klinické praxi se k hodnocení karcinomu prostaty (CaP) 

používá Gleasonův systém, hodnotí CaP podle stromatu prostatické žlázy. Nádorové 

změny rozděluje do 5 kategorií (grade) [24]. Gleasonův systém byl poprvé prezentován 

v roce 1966 [28]. Gleason pracoval v době, v níž se ještě nevyužívalo 

imunohistochemické vyšetření, tudíž některé charakteristiky, které popisuje 

u konkrétních grade, by v současné praxi byly hodnoceny odlišně [27]. Na setkání 

uropatologů v San Antoniu byla provedena úprava gradingového systému. Úprava byla 

publikována jako tzv. ISUP 2005 modifikace Gleasonova systému [28]. Protože CaP se 

vyznačuje přítomností několika gradingových skupin, navrhl Gleason součet 2 

predominantních typů -  Gleasonovo skóre (GS) [25]. Nově bylo stanoveno, že 

při biopsii punkční jehlou je GS dáno součtem primárního a nejvyššího grade. U vzorků 

z radikální prostatektomie (RP) bylo dohodnuto, že GS se určí součtem primárního a 

sekundárního, s komentářem terciální charakteristiky [27]. 

Materiál 

Do studie byli zahrnuti pacienti s CaP, kteří podstoupili v letech 2005-2006 

radikální prostatektomii (RP) na Urologické klinice ve FN v Hradci Králové. Celkem 

podstoupilo RP za dané období 95 pacientů s diagnostikovaným CaP, do studie bylo 

zahrnuto jen 90 pacientů, u kterých bylo dohledáno GS z biopsie. Průměrný věk 

pacienta byl 63,33 let (rozmezí 50 až 74 let). Pacientům byla před operací zjištěna 

sérová hladina PSA. Průměrná hodnota  byla 9,76 ng/ml (rozmezí 0,84 - 41,8 ng/ml) . 

Histologické vyšetření provedl Fingerlandův ústav patologie FN HK, k hodnocení GS 

se použil původní Gleasonův skórovací systém.  
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Metodika 

Naším cílem bylo zjistit, jak se shoduje GS určené při biopsii od GS určeného 

z preparátu z  RP. Které GS převládá v určité věkové kategorii a jaké jsou průměrné 

hodnoty PSA této věkové kategorie. Porovnali jsme průměrné hodnoty PSA 

v jednotlivých GS. U pacientů, u nichž byl znám poměr f/t PSA, jsme sledovali počet 

pacientů s PSA větším než 4 ng/ml a počet s f/t PSA 15% a menším. Také jsme 

porovnali pooperační staging a sledovali, jaké jsou hladiny PSA v jednotlivých stádiích 

a jaké je nejčastější GS. 

GS (počet) 

Výsledky  

Porovnání GS z biopsie a z definitivního preparátu z RP 

Soubor pacientů k porovnání GS z biopsie a preparátu z RP obsahoval 88 

pacientů, byli vyřazeni 2 pacienti. U jednoho nebyl nádor po RP nalezen, ale v biopsii 

byl potvrzen, u druhého pacienta nebyl nádor prokázán.  

Několik studií, které se porovnání GS z biopsie a preparátů z RP zabývaly, 

prokázaly, že se výsledky shodují jen v rozmezí 35 - 45 %. Většinou docházelo 

k podhodnocování vzorků z biopsie (tzv. undergradigu). Méně často pak docházelo 

k nadhodnocení (tzv. up-gradingu) vzorků [26]. 

Pacienti byli rozděleni podle stupně diferenciace CaP na základě GS z biopsie 

do 4 skupin: dobře diferencované - GS 2-4 (low grade), středně diferencované - GS 5-6 

(mild grade), středně špatně diferencovaný - GS 7 (moderate grade) a špatně 

diferencované CaP - GS 8-10 (high grade). Jak ukazuje tabulka Tab.9 nejvíce pacientů, 

celkem 52 (59,1 %) mělo z biopsie určené GS 5-6, 19 pacientů (21,6 %) mělo z biopsie 

určený středně špatně diferencovaný CaP. Dobře diferencovaný CaP mělo10 pacientů 

(11,4 %) a špatně diferencovaný CaP 7 pacientů (8,0 %). 
 

shoda  
(počet/ %) 

podhodnoceno 
(počet/ %) 

nadhodnoceno 
(počet/ %) 

2-4 (10) 2 (20) 8 (80) 0 
5-6 (52) 23 (44,2) 28 (53,8) 1 (1,9) 
7 (19) 13 (68,4) 3 (15,8) 3 (15,8) 

8-10 (7) 1 (14,3) 0 6 (85,7) 

Tab. 9 Porovnání GS z biopsie a z definitivním preparátu po RP 

Jak je zřejmé z Tab.9 nebo Grafu 2 největší shody GS (68,4 %) bylo 

dosaženo u středně špatně diferencovaného CaP s GS 7, u  GS 5-6 se shodovalo 44,2 %. 
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U dobře diferencovaných tumorů se shodovalo 20 % preparátů, u špatně 

diferencovaných méně než 15 %. Naopak ale většina (85,7 %) preparátů biopsií 

určených jako špatně diferencované tumory byla nadhodnocena a nedocházelo u této 

kategorie k podhodnocení. K němu docházelo nejvíce (v 80 %) u preparátů z biopsie 

s GS 2-4 , ale i s GS 5-6, kde bylo podhodnoceno 53,8 %.  

Porovnání GS z biopsie a prostatektomie

0%

20%

40%

60%

80%
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2-4 (10) 5-6 (52) 7 (19) 8-10 (7)
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podhodnoceno

nadhodnoceno

 

Graf 2 Porovnání GS z biopsie a definitivního preparátu z RP 

Celkem se shodovalo necelých 45 % preparátů, ale stejné množství preparátů 

bylo podhodnoceno. Jen malá část (11,4 %) vzorků byla nadhodnocena, jak ukazuje 

Graf 3 . 

Porovnání GS z biopsie a RAPE - počty a % pacientů

10 (11,4)

39 (44,3)

39 (44,3)

shoda podhodnoceno nadhodnoceno
 

Graf 3 Porovnání GS z biopsie a definitivního preparátu po RP 

Pokud jsme porovnávali, o kolik se GS lišilo, tak nejčastěji, 36 % o 1 stupeň, 

12,5 % se lišilo o 2 a necelých 7 % se lišilo o více než 2 stupně. Dobře diferencované 

tumory se lišily o 2 a více stupně, středně diferencované se většinou lišily o 1 stupeň a 

tumory s GS 7 a vyšším se lišily o 1 nebo 2 stupně (Tab 10, Graf 4). 
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 GS 2-4 GS 5-6 GS 7 GS 8-10 celkem 
 GS lišící se o 1 0 22 5 5 32 
 GS lišící se o 2 4 5 1 1 11 
 GS lišící se o více než 2 4 2 0 0 6 
 shoda GS 2 23 13 1 39 

Tab. 10 Srovnání GS z biopsie a preparátu po RP – počty případů 

Porovnání GS z biopsie a preparátu z  RP - 
počty a (%) pacientů

32 (36,4)

11 (12,5)

39 (44,3) 6 (6,8)

GS lišící se o 1

GS lišící se o 2

GS lišící se o
více než 2
shoda GS

 

Graf 4 Porovnání GS z biopsie a preparátu po RP 

Porovnání věku ke GS a hodnoty PSA 

Ve studii tvořené 90 pacienty byl průměrný věk pacienta 63,33 let. Nejmladšímu 

pacientovi bylo 50 let, nejstaršímu 74 let. Pacienti byli podle věku rozděleni do 5 skupin 

(Graf 5). Nejčastěji (32,2 %) se jednalo o pacienty ve věku mezi 65 a 69 lety. 
 

věk

65-69
33%

60-64
24%

55 -59
19%

50 -54
10%

70-74
14%

 
Graf 5 Rozdělení pacientů do 5  

věkových skupin 

Tab. 11 Rozdělení pacientů do věkových 

skupin, jejich průměrné GS a PSA 

 

V jednotlivých věkových kategoriích jsme porovnávali průměrné hodnoty GS 

z biopsie a definitivního preparátu a průměrné hodnoty PSA (Tab.11). Průměrné GS 

z biopsie i definitivního preparátu bylo GS 6, výjimkou bylo průměrné GS u mužů 

ve věku 65 až 69 let, bylo GS 7.  

 

věk 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

počet pac. 
(%) 

9 
(10) 

17 
(18,9) 

22 
(24,4) 

29 
(32,2) 

13 
(14,4) 

průměr.GS 
(biopsie) 6 6 6 6 6 

průměr.GS 
(RP) 6 6 6 7 6 

průměr. PSA 
[ng/ml] 9,57 9,70 9,37 11,46 8,72 
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Porovnáme-li průměrný věk pacientů s GS men ším n ež 7  a GS 7  a v ětším 

(z definitivního preparátu), tak se o moc neliší a téměř se shodují s průměrným věkem 

všech pacientů. Průměrný věk pacienta s nižším GS je 63,31 a s vyšším GS 63,55 let, 

přitom pacientů s nižším GS bylo víc (54,6 %). 

Průměrné hodnoty PSA spolu se vzrůstajícím věkem mírně vzrůstaly, jejich 

hodnota se pohybovala kolem 9 ng/ml, nejvyšší průměrná hodnota PSA 11,48 ng/ml 

byla u věkové kategorie 65 – 69 let, kde byla také nejvyšší průměrná hodnota GS 

definitivního preparátu (Graf 6, Tab. 11). 

Průměrné PSA k v ěku pacienta
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Graf 6 Průměrné PSA k jednotlivým věkovým kategoriím 

Když porovnáme hodnoty PSA v závislosti na GS definitivního preparátu z RP, 

vidíme, že hodnoty PSA výrazně rostou spolu s horší diferenciací tumoru. (Graf 7). 
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Graf 7 Průměrné hodnoty PSA ke GS z definitivního preparátu po RP 

V Tab. 12 jsme porovnali, kolik procent pacientů o určité hladině PSA spadá 

do určitého stupně diferenciace, pro vzorky z biopsie i RP. Pacientům s PSA nižší 4 

ng/ml nebylo určeno GS horší než GS 6. Zhruba 60 % pacientů s PSA 4-7 ng/ml bylo 

stanoveno GS 5-6. Se stoupající hladinou PSA byl podíl pacientů s GS 5-6 (RP) nižší. 

Naopak podíl pacientů s GS 7 se s rostoucí hladinou PSA zvyšoval. U pacientů 
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s hodnotami PSA nad 10 ng/ml byl v definitivním preparátu v 96,4 % určen karcinom 

GS 5-10. 
PSA 

(ng/ml) 
n 

pacientů 
  % pacientů 

GS-b. 2-4 5-6 7 8-10 
<4 5   100    
4-7 29  17,2 58,6 17,2 6,9 

7-10 28  7,1 71,4 17,9 3,6 
>10 28  17,9 35,7 32,1 14,3 

    GS-RP 2-4 5-6 7 8-10 
<4 5  20 80    
4-7 29  6,9 62,1 27,6 3,4 

7-10 28  3,6 46,4 39,3 10,7 
>10 28   3,6  35,7 42,9 17,9 

Tab. 12 Porovnání GS a hladin PSA 

PSA a f/t PSA 

Pacienti, u kterých jsme dohledali f/t PSA, jsme zařadili do nového souboru a 

sledovali, kolik pacientů má nízký f/t PSA, využívaný hlavně k odlišení od BHP 

při nízkých  a středně zvýšených hodnotách PSA. Jednalo se o 45 pacientů s průměrným 

věkem 63,42 let (50-72 let). Průměrná hodnota PSA byla 8,74 ng/ml (3,1 – 13 ng/ml). 

Většina pacientů (88,9 %) měla hodnoty PSA větší než  je referenční mez, tj. 4 ng/ml 

(Graf 8). 

Hodnoty PSA u pacientů, u nichž byl znám f/t

11%

89%

PSA < / = 4ng/ml PSA > 4 ng/ml

 

Graf 8 Hodnoty PSA u pacientů se známou hodnotou f/t PSA 

Sledovali jsme kolik pacientů má f/t PSA menší nebo rovný 15 %, hodnota, 

která je při negativní biopsii určující k rebiopsii u pacientů s PSA 4-10 ng/ml [33]. 34 

pacientů (75,6 %) mělo tento poměr nižší (Graf 9). Použijeme-li za hranici 25 %, 

při kterých u hodnot PSA 4-10 ng/ml Catalona a spol. dosáhly senzitivity 95 %, spadá 

do této skupiny 41 pacientů (91 %), z nichž PSA 4-10 ng/ml má 27 pacientů  [24].   
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Graf 9  Hodnoty f/t PSA u pacientů 

Staging 

Při hodnocení stádia jsme vycházeli z 6. revize TNM klasifikace z roku 2002. 

V souboru 90 pacientů nejvíce převládalo stádium pT2 (58,9 %), pak pT3 (23,3 %) 

(Graf 10). Nehmatný a nezobrazitelný (klinicky nezjistitelný) CaP mělo 14 pacientů 

(15,6 %), přitom T1c, kdy vedlo zvýšení PSA k indikaci biopsii, při které byl CaP 

diagnostikován, měli až na 1 pacienta všichni pacienti s T1 (92,9 %).  

staging-přehled

1 (1,1)
1 (1,1)14 (15,6)

21 (23,3)
53 (58,9)

T1 T2 T3 T0 Tx
 

Graf 10 Staging - počet pacientů (%) jednotlivých stadií 

Metastázy v regionálních lymfatických uzlinách měli 3 pacienti (3,3 %), 2 měli 

stádium pT2 a jeden pT3. 

Porovnáme-li distribuci hladin PSA ke stagingu (Tab.13) všechny stádia mají 

nejčastěji hodnoty 4,1 – 20 ng/ml. Hodnoty nad 20 ng/ml se vyskytovali u pT2 a pT3. 

Průměrné hodnoty PSA pT2 na rozdíl od T1 jsou vyšší, u pT3 trochu klesají. Střední 

hodnoty  od průměrných jsou zhruba o 1 - 1,5 ng/ml nižší, u pT2 a pT3 se o moc neliší. 

Všechny hodnoty jsou nad referenční hodnotou PSA. 

 počet pacientů s PSA 
 (ng/ml) 

Stage 
T1 pT2 pT3 

 < / = 4  2 2 3 
 4,1 - 20 12 47 16 
 > 20 - 4 2 
 průměr.PSA (ng/ml) 7,05 10,77 9,99 
 median PSA (ng/ml) 6,03 8,57 8,34 

Tab. 13 Distribuce hladiny PSA k jednotlivým stadiím 
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Tab. 14 a 15 popisuje kolik pacientů s T1, pT2 a pT3 mělo určité GS (z biopsie a 

preparátu z RP). U GS určeného z biopsie měly všechny 3 stádia nejvíce pacientů s GS 

5-6. Žádný pacient s T1 neměl GS 8 – 10, to se vyskytovalo jen u pT2 – 3. V Tab.15, 

kde jsou GS z preparátu po RP, je lépe vidět větší počet pacientů s vyšším GS spolu 

s pokročilostí stádia. U pT2 je stejně jako u GS z biopsie nejvíce pacientů s GS 5 – 6, 

ale u pT3 je nejvíce pacientů s GS 7, je zde i větší % pacientů s GS 8-10. 

GSb. 
stage  

GS-RP 
stage 

T1 pT2 pT3  T1 pT2 pT3 
2-4 2 (14,3) 6 (11,3) 2 (9,5)  2-4 1 (7,8) 2 (3,8)  
5-6 9 (64,3) 30 (56,6) 13 (61,9)  5-6 10 (71,4) 28 (52,8) 7 (33,3) 
7 3 (21,4) 11 (20,8) 5 (23,8)  7 3 (21,4) 17 (32,1) 11 (52,4) 

8-10  6 (11,3) 1 (4,8)  8-10   6 (11,3) 3 (14,3) 

Tab. 14 a 15 Porovnání GS z biopsie a preparátu z RP se stádiem CaP – počty (%) 

pacientů 

Nejvíce pacientů mělo CaP ohraničený na prostatu - pT2. 3 pacienti (3,3 %) měli 

zasaženy regionální lymfatické uzliny. Všechny stádia T1 - pT3 měly nejčastěji hodnoty 

PSA 4,1 až 20 ng/ml. Hodnoty nad 20 ng/ml se vyskytovaly u pT2 a pT3. Průměrné i 

střední hodnoty PSA u pT2 - 3 byly asi o 2,5 ng/ml vyšší proti T1. Porovnáním GS 

Závěr 

Při porovnání GS z biopsie a preparátu z RP se shodovala necelá polovina 

případů. Stejné množství případů bylo podhodnoceno. Nevíce shody jsme pozorovali 

u GS 7. Většina preparátů s nízkým GS byla podhodnocena, naopak u GS 8 - 10 byla 

většina nadhodnocena. Nejvíce se lišilo GS o 1 (36,4 %). 

Průměrný věk pacientů byl 63,3 let, největší část z nich byla ve věku 65 - 69  let. 

Pacienti měli průměrné PSA 9,76 ng/ml (0,84 - 41,8 ng/ml). Se zvyšujícím věkem 

docházelo i ke vzrůstu průměrného GS, průměrné hodnoty PSA se zvyšovaly s věkem 

jen mírně. Průměrné PSA výrazně vzrůstalo spolu se zhoršujícím stupněm diferenciace 

CaP . Pro hodnoty PSA 4 - 7 ng/ml  mělo 62,1 % pacientů z preparátu po RP stanoveno 

GS 5 - 6. S rostoucí hladinou PSA se procento pacientů s tímto GS zmenšovalo, ale 

přibývalo větší procento zastoupení  s horším stupněm diferenciace.  

U poloviny pacientů jsme dohledali f/t PSA. Průměrný věk těchto pacientů byl 

skoro shodný s věkem celé skupiny pacientů (63,4 let). Průměrné PSA bylo o něco 

menší (8,74 ng/ml). Necelých 89 % mělo PSA > 4 ng/ml. F/t PSA 15 % a nižší mělo  

přes 75 % pacientů, f/t PSA 25 % a méně 91 %. 
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z definitivního preparátu se stádiem, je vidět větší % zastoupení méně diferencovaných 

forem CaP, u pT3 polovina pacientů měla GS 7. 

Protože léčba se odvíjí od stanovení stagingu, gradingu a GS a nemusí být 

zahájena okamžitě, je důležité znát z biopsie přesné GS, aby v případě pokročilého 

stádia byla léčba zahájena co nejdříve. PSA nám pomáhá CaP odhalit a indikovat 

u podezřelých biopsií , f/t PSA pak napomáhá odlišit pacienty s BHP.   
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DISKUZE 

Prostatický specifický antigen (PSA) se uplatňuje při diagnostice jak benigní 

hyperplazie prostaty (BHP), tak i adenokarcinomu prostaty (CaP). Zvýšené sérové 

hodnoty jsme mohli pozorovat v souboru pacientů demonstrovaných v předchozí i této 

práci jak u pacientů s BHP, tak i u pacientů s CaP [6]. Ze samotné zvýšené hodnoty 

PSA však nedokážeme určit o jaké z těchto onemocnění se jedná. Referenční hodnoty 

PSA se většinou uvádějí mezi 0 až 4 ng/ml [12]. Zvýšenou hladinu PSA nad 4 ng/ml má 

asi 25 % nemocných s BHP a 80 % mužů s CaP, 20 % mužů s CaP má hodnoty PSA 

nižší než 4 ng/ml [7, 24]. Ovšem zvýšené hodnoty PSA se nevyskytují jen u těchto dvou 

onemocnění, ale mohou se také vyskytovat např. při zánětu prostaty a akutní retenci 

moči nebo po některých urologických manipulacích i po pohlavním styku [13]. Hladina 

PSA také koreluje s věkem pacienta a s objemem prostaty, takže je nutné při interpretaci 

hodnot PSA brát na tyto faktory ohled [15]. V provedené studii, která měla hlavně za cíl 

zjistit korelaci Gleasonova skóre (GS) určeného z jehlové biopsie a definitivního 

preparátu po radikální prostatektomii, jsme také porovnali průměrné hodnoty PSA 

s věkem pacienta. Se zvyšujícím věkem jsme mohli pozorovat, že průměrné hodnoty 

PSA mírně vzrůstaly. 

Nejvíce problematické je hodnocení sérových hladin PSA v tzv. šedé zóně, která 

pokrývá rozmezí od 4 - 10 ng/ml. Toto rozmezí se vyznačuje nízkou specificitou [13]. 

Pacienti s BHP měli často hodnoty PSA v tomto intervalu, jak jsme mohli pozorovat 

v předchozím souboru pacientů [6]. Ale jak můžeme sledovat v souboru pacientů této 

práce, i pacienti s CaP měli PSA hodnoty v tomto rozmezí. Ve studii porovnávající GS 

mělo hodnoty PSA, které byly měřeny před provedení radikální prostatektomie, v šedé 

zóně 57 pacientů (63,3 %). Zlepšit nízkou specifitu hlavně tohoto rozmezí pomáhají 

modifikace sérových hodnot PSA, jako je PSA denzita, PSA denzita tranzitorní zóny, 

věkově specifický PSA, poměr volného a celkového PSA (f/t PSA), PSA velocita  a  

PSA doubling time [24, 32]. Mají snížit počet indikací k biopsii, ale neztratit 

signifikantní počet klinicky významných karcinomů [25]. Pro odlišení mezi BHP a CaP 

při nízkých a středně zvýšených hodnotách PSA je často využíván  f/t PSA. U BHP je 

f/t PSA větší než 0,2 (20 %), hodnoty f/t PSA pod 0,15 (15 %) svědčí o zvýšeném riziku 

CaP [7]. Jak u souboru pacientů demonstrovaných v předešlé práci, tak i v souboru 

pacientů v této práci s diagnostikovaným CaP jsme mohli vidět převažující hodnoty 

poměru f/t PSA nižší než 20 %, některé hodnoty byly výrazně nízké a pohybovaly se 
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pod 10 %. U pacientů s BHP se sice vyskytovaly také hodnoty f/t PSA pod 20 %, ale i 

hodnoty vyšší nad touto hranicí [6]. Ve studii porovnávající GS mělo 91 % pacientů 

hodnotu f/t PSA menší než 25 %. Catalona a spol. při této hranici dosahoval 95 % 

senzitivity [24]. 

Potvrdit diagnózu nám může histologické vyšetření vzorku tkáně získaného 

biopsií prostaty. Při rozlišení nádorových a nenádorových žlázek nám pomáhá HMW 

vyšetření, využívající ke zviditelnění bazálních buněk monoklonální protilátku 

proti vysokomolekulárním (HMW - high molecular weight) keratinům. Bazální buňky 

se pomocí protilátky obarví a můžeme je tak snadno v preparátu rozpoznat. 

U nádorových žlázek bazální buňky mizí, a proto nejeví žlázky pozitivitu na toto 

vyšetření [24]. GS určující histologii bioptické tkáně se může od GS z definitivního 

preparátu po radikální prostatektomii mnohdy lišit. Záleží na tom, zda se nám podaří 

zasáhnout inkriminující ložisko. Bohužel i proto se nám nepodařilo najít 

v prezentovaných preparátech zřetelné nádorové žlázky, které by nejevily pozitivitu při 

HMW vyšetření. Navíc může být CaP prokázán až v několikáté provedené biopsii, jako 

např. u pacienta ze souboru použitého v bakalářské práci, kdy byl CaP prokázán až 7. 

biopsií [6]. 

 Jak se GS biopsie liší od GS z definitivního preparátu jsme se snažili zjistit 

v provedené studii, na které jsem pracovala s MUDr. Miroslavem Loudou Ph.D. 

Výsledky této studii byly publikovány v rámci XXXII. Onkologických dnů v Brně 

na XXII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. GS se v souboru pacientů 

shodovalo u necelé poloviny případů, stejná část byla podhodnocena. Výsledky byly 

podobné výsledkům, ke kterým dospěli v četných studiích i ostatní autoři [26]. 

U preparátů, které byly hodnoceny při biopsii jako dobře diferencované tumory, 

docházelo nejčastěji k podhodnocování. Naopak u špatně diferencovaných karcinomů 

s bioptickým GS 8 - 10 docházelo převážně k nadhodnocování. Největší shody jsme 

ve studii dosáhli u karcinomů s GS 7, kde se shodovalo téměř 70 % preparátů. Pokud se 

GS lišilo, jednalo se častěji jen o 1 stupeň. 

GS z biopsie a definitivního preparátu lépe koreluje s použitím modifikovaného 

Gleasonova systému. Helpap a Egewad na souboru 3000 prostatických biopsií 

zaznamenali zlepšení z 58 % na 72 % [28]. Hlavní jeho výhodou je, že může být včas 

nabídnuta kurativní léčba pacientům, u kterých by se jinak aplikovala léčba odložená. 

Ve studii jsme také prokázali korelaci vyššího GS s vyšší hladinou PSA. 

Se zhoršujícím stupněm diferenciace CaP průměrné PSA výrazně stoupalo. 



 72 

 Hodnoty PSA kolem 50 ng/ml byly například naměřeny u pacientů ze souboru 

použitého v bakalářské práci s GS 7 a GS 9. Hodnoty PSA nad 150 ng/ml, pro které je 

téměř jistá diseminace, byly naměřeny u pacienta s metastazujícím CaP  [6, 15]. I když 

hodnoty PSA nemusí být tak výrazně vysoké, je třeba ke včasnému záchytu CaP 

věnovat pozornost každému zvýšení hodnot PSA nebo snížení poměru f/t PSA. Je třeba 

také znát, na kterém analyzátoru a jakou metodou byla hodnota PSA měřena. Každá 

laboratoř používá jinou komerční soupravu a výsledky pro jednotlivé metody a 

analyzátory mohou být odlišné [12, 24]. 

Stanovení PSA má při odhalení CaP proti DRE nebo TRUS výhodu, že výsledek 

je objektivní, vyjádřený kvantitativně a získaný nezávisle na dovednostech 

vyšetřujícího. Pro pacienty je i způsob vyšetření přijatelnější než jiné metody [34].  

Díky vyšetření PSA stále narůstá incidence nepalpovatelného nádoru (stadia T1c), 

zjištěného jen na základě zvýšení PSA [12]. Můžeme tedy včas zahájit léčbu, která tím 

bude mít lepší šance na prodloužení života pacienta. 
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ZÁVĚR 

Klinická diagnostika benigní hyperplazie prostaty (BHP) a karcinomu prostaty 

(CaP) se řídí doporučenými vyšetřeními podle Guidelines EAU. U BHP je to hlavně 

dotazník I-PSS, který umožňuje subjektivně posoudit pacientovy potíže, a vyšetření 

per rectum k posouzení velikosti a architektury žlázy. To je indikováno i u CaP, kde se 

hledá jakákoli abnormalita, která by mohla znamenat přítomnost malignity. Na rozdíl 

od BHP, kde je jen volitelným vyšetřením, má stanovení PSA významnou úlohu 

pro detekci CaP, který při DRE nemusí být pro malou velikost nebo pozici odhalen  

[2, 15, 31, 33].  

Specificitu vyšetření pak zvyšuje poměr volného k celkovému PSA (f/t PSA). 

Ne však u všech mužů s CaP je zvýšená koncentrace v séru, navíc vzrůst hladiny PSA 

v séru nemusí vždy znamenat výskyt karcinomu, protože PSA je jen orgánově 

specifický [24, 32]. Proto jsou stále hledány nové markery, které by byly pro CaP 

specifické [24, 35, 36,37, 38].    

Společně se zdokonalováním diagnostických metod také zachycujeme stále více 

případů s CaP. Podle NOR ČR bylo v roce 2005 hlášeno 4846 mužů (97,1 /100 000 

mužů), tento rok poprvé počet nových případů CaP převýšil počet případů karcinomu 

plic. Vyšší výskyt je spojován nejen se stárnutím populace ale právě i zlepšením a 

dostupností diagnostických metod [3]. To nám umožňuje včas zahájit léčbu a v případě 

karcinomu snížit i mortalitu onemocnění. 
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