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Souhrn 
 

Přestože etiologie karcinomu prostaty je dosud neznámá, jeho vznik 

je ovlivněn mnoha rizikovými faktory. Mezi nejzávažnější rizikové faktory 

patří věk, rasová příslušnost, familiární výskyt, také dietní faktory, 

především zvýšený příjem tučné stravy a mléčných výrobků. Vliv 

některých faktorů zůstává zatím nejasný. To se týká hlavně androgenů, 

vazektomie, sexuální aktivity a profesionální expozice kadmiu. Znalost 

těchto rizikových faktorů je důležitá pro prevenci tohoto onemocnění.  

 

Summary 
 

Even though etiology of prostate carcinoma is still unknown, its 

occurrence is affected by many risk factors. The most important ones 

being: age, race, and familiar occurrence. Also dietary factors, especially 

increase intake of fats and dairy products, play its role. The role of other 

risk factors such as androgen influence, vasectomy, sexual activity and 

professional exposures to kadmium remains unclear. The knowledge of 

these risk factors is vital for prevention of prostate cancer.  
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Úvod 
 

V posledních letech došlo k dramatickému nárůstu incidence 

karcinomu prostaty. Karcinom prostaty se tak zařadil mezi nejčastěji 

diagnostikovaná maligní onemocnění u mužů. Tento vzestup incidence 

představuje závažný zdravotnický problém. Zvýšení incidence se připisuje 

zvýšenému vyšetřování hladiny specifického prostatického antigenu (PSA), 

zároveň se však dá uvažovat o zvýšeném vlivu některých rizikových 

faktorů. Nejčastějším histologickým nálezem je adenokarcinom. Pro 

stanovení diagnózy karcinomu prostaty je důležité vyšetření per rectum a 

stanovení PSA. Tato vyšetření jsou při podezření na karcinom doplněna 

biopsií prostaty. Terapie karcinomu prostaty je závislá na rozsahu 

onemocnění, u lokalizovaného karcinomu je metodou volby radikální 

prostatektomie.  

Vzhledem k tomu, že etiologie karcinomu prostaty není dosud 

známa, věnuje se velká pozornost studiu možných rizikových faktorů pro 

jeho vznik. Snížením expozice těmto faktorům by bylo možno předejít 

vzniku karcinomu prostaty. Vliv rizikových faktorů na vznik karcinomu 

prostaty je předmětem mnoha studií. V těchto studiích se objevuje mnoho 

hypotéz o možných rizikových faktorech, avšak ne vždy se je podaří 

potvrdit. Některé studie mají protichůdné výsledky. Jedním 

z nejvýznamnějších rizikových faktorů je věk. Incidence karcinomu 

prostaty se s věkem zvyšuje. Dalším rizikovým faktorem je rasa, přičemž 

nejvyšší incidence je zaznamenána u Afroameričanů, zatímco nejnižší u 

Asiatů. Familiární výskyt karcinomu prostaty také významně zvyšuje riziko 

jeho vzniku. Mezi další možné rizikové faktory patří především dietní 

faktory, androgeny, vazektomie, sexuální aktivita a expozice kadmiu. Ze 

studia rizikových faktorů vyplývají důležité poznatky pro prevenci 

karcinomu prostaty. V této práci jsem se zaměřila na výčet 

nejdůležitějších rizikových faktorů. Zároveň se v závěru práce zmiňuji o 

možných protektivních faktorech. 
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Vlastní práce 
 

Stručný přehled problematiky karcinomu prostaty 
 

Epidemiologie 
 

Karcinom prostaty (KP) v současnosti patří mezi nejčastější maligní 

onemocnění. Z celkového počtu hlášených novotvarů u mužů v České 

republice v roce 2003 zaujímal 12%, čímž se zařadil na třetí místo po 

novotvarech tlustého střeva a plic. Z celkové úmrtnosti na zhoubné 

novotvary zaujímal 8,99%.(1)  

 

C91-C95; 2%

Ostatní; 23%

C64-C66,C68; 6%
C67; 6% C61; 12%

C43; 3%

C33,C34; 20%

C32; 2%

C25; 3%
C18, C19-21; 18%

C16; 4%

 
Obr. 1 - Stuktura hlášených novotvarů v roce 2003(1) 

 

Vysvětlivky: C16 - novotvary žaludku; C18, C19-21 - novotvary tlustého střeva, 

rektosigmatu, konečníku, řitního kanálu; C25 - novotvary slinivky; C32 - novotvary 

hrtanu; C33,C34 - novotvary trachey, bronchů, plic; C43 - melanom kůže; C61 - 

novotvary prostaty; C67 - novotvary močového měchýře; C64-C66,C68 - novotvary 

močového ústrojí; C91-C95 – leukémie;  
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V posledních deseti letech zaznamenala incidence karcinomu 

prostaty dramatický vzestup, zatímco mortalita stoupá pozvolna. 

Celosvětově nejvyšší incidence KP je v USA 92,39/100 000. V západní 

Evropě je incidence 39,55/100 000 zatímco ve východní Evropě 14,06/100 

000.(2) V České republice v roce 2003 onemocnělo karcinomem prostaty 

3728 mužů, z toho 78,62% bylo diagnostikováno ve věkové skupině 65 let 

a výše. V témže roce zemřelo na KP 1458 mužů.(1)  

Nárůst incidence lze připsat zvýšenému vyšetřování hladiny PSA 

v rámci screeningu nebo při klinickém podezření na toto onemocnění, také 

zvýšenou detekcí incidentálních forem při transuretrální resekci pro 

benigní hyperplazii prostaty. Mnoho z těchto nádorů by se nikdy klinicky 

nemanifestovalo.(2) Zároveň se diagnóza KP posunuje směrem k nižším 

věkovým skupinám.(3) Pro karcinom prostaty je typický nárůst incidence 

s věkem, zatímco mortalita s věkem klesá. Pokles mortality ve vyšších 

věkových skupinách lze vysvětlit tím, že muži z těchto věkových skupin 

dříve zemřou na jiná přidružená onemocnění především 

kardiovaskulárního systému. 
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Obr. 2 - Vývoj incidence karcinomu prostaty(1) 
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Obr. 3 - Vývoj mortality na karcinom prostaty(1) 
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Obr. 4 - Incidence karcinomu prostaty podle věkových skupin v absolutních 
číslech v roce 2003(1) 
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Obr. 5 - Mortalita na karcinom prostaty podle věkových skupin v absolutních 
číslech v roce 2003(1) 
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Patologie a patofyziologie karcinomu prostaty 
 

Nejčastějším histologickým nálezem je adenokarcinom s různým 

stupněm diferenciace buněk. Adenokarcinom tvoří více než 95% nádorů 

prostaty.(4) Adenokarcinom prostaty vzniká z epiteliálních buněk žlazových 

acinů (acinární adenokarcinom) nebo vzácně z buněk žlazových vývodů 

(duktální karcinom). Acinární adenokarcinom napodobuje podle stupně 

diferenciace strukturu normálních acinů. Zásadní význam pro stanovení 

diagnózy je absence bazálních buněk. Dalším znakem malignity je nález 

infiltrativního růstu a nádorové invaze.(3,4) 

Adenokarcinom patří mezi hormonálně dependentní nádory. 

Hormonálním stimulem pro replikaci prostatické buňky je testosteron. 

Produkce testosteronu je zpětnovazebně kontrolována hypotalamo-

hypofyzárně-testikulární osou. Konverzí testosteronu enzymem  

5α-reduktázou vzniká účinnější androgen dihydrotestosteron (DHT). DHT 

se v cytosolu prostatické buňky váže na androgenní receptory a iniciuje 

kaskádu dějů, jejichž výsledkem je proteosyntéza a replikace buňky. 

Buněčná homeostáza je udržována rovnováhou mezi růstovými faktory 

s pozitivním vlivem na proliferaci, TGFα (transformující RF), EGF 

(epidermální RF), KGF (keratocyty stimulující faktor nebo také FGF7), IGF 

I/II; a peptidy indukujícími apoptózu (TGF-β); dále řadou regulujících 

proteinů kódovaných růstovými supresorovými geny (p53).(5)  

 

Prekancerózy 
 

Prostatická intraepiteliální neoplazie je dělena do dvou stupňů na 

prostatickou intraepiteliální neoplazii PIN nízkého stupně a PIN vysokého 

stupně. Předpokládá se, že tyto změny předcházejí rozvoji karcinomu 

prostaty přibližně o 10 let. Nález PIN vysokého stupně v bioptickém 

vzorku je indikací pro další vyšetření a aktivní hledání invazivního 

karcinomu.(3) 
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Karcinomy prostaty (histopatologické rozdělení) 

 
Acinární adenokarcinom 

Duktální adenokarcinom 

Mucinózní adenokarcinom 

Malobuněčný karcinom 

Karcinom z prstenčitých buněk 

Adenoidně bazocelulární karcinom 

Skvamózní a adenoskvamózní karcinom 

Karcinom z přechodního epitelu 

Sarkomatoidní karcinom 

Karcinom podobný lymfoepiteliomu 

Nediferencovaný karcinom(3,5,6) 

 

Grading karcinomu prostaty 

 

Provádění gradingu KP je důležité k posouzení prognózy 

onemocnění. Dobře diferencované karcinomy progredují pozvolna, naproti 

tomu málo diferencované karcinomy progredují rychle a rychle zakládají 

metastázy. Nejpoužívanější je Gleasonův gradingový systém. Dle stupně 

diferenciace jsou nádory klasifikovány do pěti stupňů od G1 (nejlépe 

diferencovaný) až po G5 (s nejnižším stupněm diferenciace). Vzhledem 

k tomu, že KP často obsahuje dva typy různě diferencovaných okrsků 

buněk, stupeň nejvíce zastoupeného typu se uvede jako první, druhý 

nejvíce zastoupený jako druhý. Součet těchto dvou stupňů se označuje 

jako Gleasonovo skóre. Relativně příznivé skóre je v rozpětí 2-4, rizikové 

5-7, nepříznivé 8-10.(3,7,8) 
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Staging karcinomu prostaty 
 

TNM klasifikace nádorů prostaty - 6. revize z roku 2002 

Stádium Kategorie (staging) Metastázy 

TX – nelze posoudit  

TO – bez primárního nádoru  

Tis – PIN vyššího stádia  

T1 – klinicky němý incidentální nádor, 

nádor  není zřejmý klinickým 

vyšetřením ani zobrazovacími 

metodami 

 
I. 

stádium 

T1a nádor náhodně histologicky 

zjištěný v < 5% resekované tkáně 

 

T1b nádor náhodně histologicky 

zjištěný ve > 5% resekované tkáně 

NX – nelze posoudit 

T1c nádor zjištěný punkční biopsií 

např. na základě PSA 

N0 – žádné metastázy 

v uzlinách 

T2 – lokalizovaný hmatný nádor, 

omezený na prostatu 

N1 – metastázy 

v regionálních uzlinách 

T2a – postižený jeden lalok  

II. 

stádium 

T2b – nádor postihuje oba laloky MX – vzdálené metastázy 

nelze posoudit 

T3 – lokálně pokročilý nádor, prorůstá 

pouzdro 

M0 – vzdálené metastázy 

nejsou 

T3a – extrakapsulární šíření M1a – metastázy v 

extraregionálních uzlinách 

III. 

stádium 

T3b – nádor prorůstá semenné váčky  M1b – kostní metastázy 

IV. 

stádium 

T4 – nádor prorůstá do okolních 

struktur; hrdlo močového měchýře, 

pánev, rektum 

M1c – ostatní metastázy 

(plíce, játra, CNS, 

ledviny…) 

Upraveno podle(3,9) 
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Nádorové markery 
 

U adenokarcinomu prostaty byla dlouhou dobu hlavním markerem 

prostatická kyselá fosfatáza. Nyní se používá stanovení prostatického 

specifického antigenu (PSA). PSA je proteolytický enzym produkovaný 

epiteliálními buňkami zdravé i nádorové prostatické tkáně. PSA cirkuluje 

v séru ve volné i vázané podobě. Za normální hodnotu se považuje  

PSA < 4 ng/ml. Při vyšších hodnotách by měla následovat punkční biopsie 

prostaty. Hladina PSA se zvyšuje s věkem. U mužů ve věku 40-49 let je za 

normální považována hladina PSA ≤ 2,5 ng/ml, ve věku 50-59 ≤ 3,5 

ng/ml, ve věku 60-69 ≤ 4,5 ng/ml a u mužů ve věku 70-79 ≤ 6,5 ng/ml. 

Fyziologická hodnota PSA jednoznačně nevylučuje možnost postižení KP, 

proto jsou dnes využívány další parametry. Poměr volného a vázaného 

PSA (f/t PSA), jeho hodnota by měla být větší než 0,25, hodnoty menší 

budí podezření na KP. U KP se zvyšuje podíl volné frakce. PSA denzita 

(PSAD) je definována jako podíl celkové hodnoty PSA (ng/ml) a objemu 

prostaty (cm3) stanovený pomocí transrektální ultrasonografie (TRUS). 

PSA velocita (PSAV) kalkuluje se změnou PSA v časovém horizontu. 

Zdvojovací čas (double time PSA – DTPSA) je časový interval, za který se 

hodnota celkového PSA zdvojnásobí. Je využíván zejména při 

monitorování recidivy karcinomu prostaty po definitivní terapii (radikální 

prostatektomie, radioterapie).(3,4,7) 

Americká urologická společnost a Americká společnost pro rakovinu 

doporučují provádět stanovení sérové hladiny PSA v ročních intervalech u 

všech mužů nad 50 let. U Afroameričanů a u mužů s pozitivní rodinnou 

anamnézou nádoru prostaty v první linii je toto vyšetření doporučováno 

provádět již od 45 let.(3) Se zavedením PSA do praxe se posunulo 

stanovení diagnózy do nížších stádií KP a nižších věkových skupin.(9) 
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Klinický obraz 

 

Karcinom prostaty vzniká asi v 90% v periferii žlázy, tedy v oblasti 

nesousedící s prostatickou částí močové trubice. Z toho důvodu bývá 

pacient v časných stádiích KP zcela asymptomatický. Příznaky můžeme 

rozdělit na lokální a celkové.(3,4,7,9) 

 

 
Obr. 6 - Zóny prostaty(16) 

 

Lokální příznaky 
 

S přibývajícím objemem tumoru postupně narůstají močové obtíže. 

Mezi lokální příznaky patří hlavně obstrukční a iritační příznaky. Tyto 

příznaky nejsou specifické pro karcinom prostaty, doprovázejí rovněž 

benigní hyperplazii prostaty. Obstrukční příznaky jsou způsobené 

především útlakem prostatické uretry rostoucím nádorem (obtížné 

močení, přerušované močení, ochablý močový proud, pocit 

nedostatečného vymočení až retence moči, popřípadě paradoxní ischiurie). 

Iritační příznaky jsou způsobené přestavbou detruzoru močového měchýře 

(polakisurie, nykturie, urgentní inkontinence). Dále mikroskopická a 

makroskopická hematurie způsobená již lokálním šířením nádoru, 

hemospermie při invazi semenných váčků, erektilní dysfunkce z postižení 

erektilních nervových pletení, bolesti nad sponou a v oblasti perinea.(3,4,7,9) 
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Celkové příznaky 
 

Mohou být projevem generalizovaného onemocnění nebo 

paraneoplastického syndromu. Patří sem algický syndrom při kostních 

metastázách, anémie, únava, nechutenství, ztráta hmotnosti, febrilní 

stavy, kachexie.(3,4,7,9) 

 

Diagnostika 

 

Diagnostika se opírá o provedení základní anamnézy, vyšetření 

prostaty per rectum a stanovení prostatického specifického antigenu. Při 

podezření na nádor se doplní transrektální ultrasonografie a biopsie 

prostaty. Při průkazu karcinomu z bioptované tkáně následují další 

vyšetření, která nás informují o rozsahu onemocnění (scintigrafie skeletu, 

transabdominální ultrasonografie, CT malé pánve, RTG eventuelně CT plic, 

vylučovací urografie).(5,8,9,10) 

 

Přehled léčby 
 

Terapie KP je závislá na rozsahu onemocnění (staging), diferenciaci 

nádoru (grading), Gleasonově skóre, hladině PSA, přítomnosti klinických 

příznaků, předpokládané délce života a samozřejmě také na přání 

pacienta.(3,9) Základem pro léčbu je vždy histologický nález.(5) Metodou 

volby u lokalizovaného KP, neprorůstajícího do prostatického pouzdra, je 

radikální prostatektomie (RAPE), kdy se odstraní celá žláza včetně 

pouzdra, semenné váčky, a u většiny nemocných se také odstraní 

spádové lymfatické uzliny. Alternativou je radikální radioterapie. Léčba 

lokálně pokročilého KP spočívá v kombinaci neoadjuvantní hormonální 

léčby s radioterapií, případně s adjuvantní hormonální léčbou.  

Metastazující KP je léčen hormonální terapií. Možnosti hormonální terapie 

jsou chirurgická bilaterální orchiektomie, terapie pomocí LHRH agonistů, 
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antiandrogenů a estrogenní terapie.(7,10) Jako paliativní výkon nemocných 

s obstrukční nebo iritační symptomatologií je indikována transuretrální 

resekce prostaty (TURP). Symptomatická léčba zahrnuje TURP, derivaci 

horních močových cest, terapii bolesti, korekci anémie.(9) 

 

 
Obr. 7 - Schéma TURP(17) 

 

Prognóza KP 

 

Mezi prognostické faktory jsou řazeny vstupní hodnota PSA, rozsah 

onemocnění (TNM klasifikace), Gleasonovo skóre, věk pacienta.(9) 

Mortalita klinicky detekovatelného KP se pohybuje okolo 50%.(3) 
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Rizikové faktory vzniku karcinomu prostaty 
 

Etiologie karcinomu prostaty není přesně známa. Existuje však 

mnoho faktorů zevního i vnitřního prostředí, které jsou dávány do 

souvislosti se vznikem KP. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory (RF) patří 

věk, rasová příslušnost a familiární výskyt karcinomu prostaty. 

 

Relativní riziko 
 

Podíl jednotlivých rizikových faktorů na vzniku nádorové progrese a 

mortality se dá objektivizovat tzv. relativním rizikem RR. Relativní riziko je 

mírou rizika, která se stanovuje z poměru nemocných ve skupině 

vystavené riziku zkoumaného vlivu a kontrolní skupiny, která  s rizikem do 

styku nepřišla. Obě skupiny mají stejné početní zastoupení.(3) 

 

Hodnocení relativního rizika(3) 

RR  

1,0 expozice nemá vliv 

< 1,0 negativní vliv expozice 

> 1,0 pozitivní vliv expozice 

1,2 - 1,7 malé riziko 

1.8 – 2,5 střední riziko 

> 2,5 velké riziko 
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Jednotlivé rizikové faktory 
 

Věk 
 

Věk patří mezi nejvýznamnější RF ovlivňující incidenci KP. Výskyt KP 

roste s věkem rychleji než u jakéhokoli jiného karcinomu.(11) Zatímco na 

počátku 6. dekády věku byla incidence KP v roce 2003 v České republice 

20,8/100 000 mužů příslušné věkové skupiny, na začátku 7. dekády byla 

incidence 169,5/100 000, na začátku 8. dekády již 533,0/100 000,  

a  v 9. dekádě 796,0/100 000 mužů.(1) 

 

Rasa a národnost 
 

Existuje evidentní rasová predispozice pro KP. Nejvyšší incidence je 

zaznamenána u Afroameričanů. V USA je incidence KP u příslušníků 

afroamerické rasy o 30-50% vyšší než u příslušníků bílé rasy.(3) Nejnižší 

incidence KP je v Číně a ostatních asijských zemích. V kontrolované studii 

však bylo prokázáno, že obyvatelstvo asijského původu, které se 

přestěhovalo do západní oblasti USA, vykazovalo 2,7krát vyšší incidenci 

KP než obyvatelstvo stejného rasového původu žijící v oblasti Osaky 

v Japonsku. Je tedy zřejmé, že zde hraje významnou úlohu také zevní 

prostředí.(8) V Evropě jsou nejvyšší hodnoty incidence zaznamenávány ve 

Finsku, Švédsku a Norsku.(2) 

 

Familiární výskyt 
 

Každý muž má riziko, že onemocní karcinomem prostaty 13%.(7) 

Pokud se objeví zvýšený výskyt KP u mužských členů jedné rodiny, 

mluvíme pak o familiárním karcinomu prostaty. Ostatní karcinomy se 

označují jako sporadické. Familiární karcinomy prostaty tvoří asi 5-6% 
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všech KP. Riziko vzniku KP je u příbuzných prvního stupně (otec, bratr)  

2-3x vyšší. Relativní riziko výskytu KP při postižení bratra je 3,0-4,5, při 

postižení otce 1,9-2,3. Relativní riziko stoupá s počtem postižených 

příbuzných prvního stupně. Při onemocnění jednoho, dvou, tří členů rodiny 

je relativní riziko 2, 5, 11. Zatímco ohrožení pro vzdálené příbuzné je jen 

nepatrně vyšší.(3,5) Několik studií potvrdilo předpoklad vyššího rizika 

vzniku KP v mladším věku u mužů s pozitivní rodinnou anamnézou, než u 

mužů bez pozitivní rodinné anamnézy. U mužů s pozitivní rodinnou 

anamnézou je také doporučováno provádět screening, který zahrnuje 

vyšetření PSA a vyšetření prostaty per rectum, již od 40tého roku.(2) 

Některé studie naznačily také zvýšené riziko KP u mužů s pozitivní 

rodinnou anamnézou ženského karcinomu prsu.(11) 

Podtypem familiárního KP je hereditární karcinom prostaty, který je 

definován výskytem KP ve třech po sobě jdoucích generacích, postižením 

tří nebo více příbuzných prvního stupně, anebo postižením dvou mužů ve 

věku do 55 let v jedné rodině. Předpokládá se, že časný hereditární KP 

vzniká na základě autozomálně dominantních alel. U starších pacientů je 

za vznik hereditárního KP zodpovědná alela vázaná na X-chromozom. Za 

hereditu KP je zodpovědný lokus chromozomu 1q24-25  (HPC1 gen – 

locus of hereditary prostate cancer).(3)  

 

Genetické odchylky 
 

Gen RNASEL byl lokalizován v lokusu HPC1, kóduje 

endoribonukleázu, která se podílí na degradaci virové a buněčné RNA. 

Několik studií prokázalo souvislost mezi mutací alel tohoto genu a KP. Gen 

MSR1 a jeho mutace jsou spojovány s familiárním KP. Geny androgenního 

receptoru, cytochromu P450c17 a steroidní 5α-reduktázy 2. typu jsou 

polymorfní varianty tří genů kódujících androgenní aktivitu. Je u 

nich předpoklad, že by se mohly spolupodílet na vzniku KP.(3) 
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Kouření 
 

Studie, které se zabývaly kouřením cigaret a vznikem KP, došly 

k protichůdným závěrům. Několik studií našlo vztah mezi KP a kouřením. 

Například Hsing odhadoval zvýšení relativního rizika o 1,8. Jiné studie 

tento vztah nepotvrdily. Zvýšené riziko může být dáno tím, že kuřáci ve 

srovnání s nekuřáky navštěvují častěji lékaře, a proto mohou být spíše 

vyšetřeni na onemocnění prostaty.(2) Některé studie zjistily, že kouření 

může pozitivně korelovat s horším stupněm onemocnění nebo gradingem 

v době diagnózy.(6) 

 

Obezita 
 

Obezita je spojená s vyššími hladinami estrogenů a nižšími 

hladinami testosteronu. Tento hormonální profil je spojován 

s protektivním účinkem proti KP. Avšak studie hodnotící BMI a KP měly 

opačné výsledky.(6) 

 

Výživa 
 

Konzumace tuků a masa 

 

Existence souvislosti mezi nadměrnou konzumací tuků a tučných 

potravin a vznikem KP je doložena řadou studií. Ukázalo se, že v krajinách 

s vysokým příjmem tuků je také vyšší výskyt KP. Hlavní význam se 

přikládá vyššímu příjmu nasycených mastných kyselin ve stravě, ty hrají 

roli při tvorbě endogenních androgenů. Riziko je spojené s nadměrným 

kalorickým příjmem a konzumací především živočišných tuků z hovězího, 

vepřového a skopového masa, ale i rostlinných tuků, a konzumací mléka a 

vajec.(2)  
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V Health Professional Follow-up Study bylo zjištěno, že muži 

postižení karcinomem prostaty konzumovali ve zvýšené míře živočišné 

tuky a červené maso.  

Pečením masa při vysokých teplotách nebo grilováním na dřevěném 

uhlí vznikají heterocyklické aromatické aminy a polycyklické aromatické 

uhlovodanové kancerogeny. V pokusech byl 2-amino-1-methyl-6-

fenylimidazolo-4,5-pyridin zodpovědný za vznik KP u myší.(3)  

Předpokládá se, že zvýšený příjem tuků může zvyšovat produkci 

pohlavních hormonů, u mužů androgenů, a zvyšovat tak riziko vzniku 

hormonálně indukovaných nádorů. Mastné kyseliny byly shledány 

inhibitory vazby pohlavních hormonů na pohlavní hormony vázající 

globulin (SHBG), čímž je také zvyšována hladina volných pohlavních 

hormonů v krvi.(11) 

Byla publikována studie srovnávající hladiny pohlavních hormonů 

zdravých mužů konzumujících stravu o stejné kalorické hodnotě. Jedni 

konzumovali 150g libového masa denně, zatímco druzí konzumovali 290g 

tofu (sojový tvaroh). Muži s masovou dietou měli nižší hladiny SHBG a 

vyšší poměr testosteronu a estrogenu. Další ze studií pozorovala zvýšené 

hladiny cirkulujícího IGF I u zdravých mužů, kteří jedli maso, oproti 

zdravým mužů, kteří maso nejedli.(6) 

 

Mléčné výrobky a vápník 

 

Několik studií našlo vztah mezi vysokým příjem mléčných výrobků a 

rizikem vzniku KP. V těchto studiích měli muži s vysokým příjmem 

mléčných výrobků 2krát vyšší riziko vzniku KP. Zdá se, že riziko není 

závislé na obsahu tuku ve výrobcích, ale na obsahu vápníku. Nejsilnější 

důkaz svědčící pro asociaci mezi příjmem vápníku a rizikem KP pochází 

z Health Professionals Follow-up Study. Tato studie hodnotila celkové 

množství vápníku v potravinách, multivitaminech, kalciových doplňcích a 

dalších zdrojích vápníku. Muži, kteří konzumovali více než 2000 mg kalcia 

denně měli RR 4,6 pro metastazující KP, naproti tomu muži  konzumující 
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méně než 500 mg kalcia denně měli RR 1. Tato asociace byla nezávislá na 

věku, BMI, celkovém energetickém příjmu, příjmu tuků, fruktózy, fosforu, 

vitaminu D, vitaminu E a lykopenu.(6) 

Mechanismus účinku vápníku na zvýšení rizika vzniku KP se 

vysvětluje tak, že zvýšený příjem vápníku zvyšuje hladinu vápníku v séru. 

Tím dochází k potlačení produkce vitaminu D, který má protektivní účinek 

na vznik KP.(6,12) 

 

Vitaminy  

 

Vitamin A 

Studie, zabývající se vlivem vitaminu A na karcinom prostaty, 

přinesly smíšené závěry. Nadbytek vitaminu A rostlinného původu vede ke 

snížení rizika KP, zatímco živočišný vitamin A má opačný účinek.(3) 

 

Vitamin D 

Nedostatek vitaminu D zvyšuje riziko vzniku KP. Hanchette a 

Schwartz zjistili, že v oblastech s velkým slunečním zářením je nižší riziko 

vzniku KP. Vyslovili hypotézu, že nízká hodnota syntézy vitaminu D v kůži 

černochů, by mohla vysvětlit velkou náchylnost Afroameričanů ke KP.  

U Skandinávců, kteří mají rovněž velkou incidenci KP, se projevuje 

nedostatek slunečního záření a jeho souvislost s metabolismem vitaminu 

D.(3)  

Laboratorní studie ukázaly snížení proliferace a zvýšení diferenciace 

maligních prostatických buněk vlivem vitaminu D. Polymorfismus genů pro 

receptory vitaminu D se ukázal být jako rizikový faktor  KP. U pacientů 

s pokročilým KP, kteří byly léčeni vitaminem D (1,25(OH)2D3), došlo k 

rapidnímu snížení hladiny PSA.(13) 
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Hormony a růstové faktory 
 

Androgeny 

 

 
Obr. 8 - Metabolismus testosteronu(18) 

 

Androgeny mají zásadní význam pro normální růst a funkci prostaty. 

Růst a normální funkce prostatického epitelu jsou závislé na v krvi 

cirkulujícím testosteronu a na v prostatě konvertovaném 

dihydrotestosteronu. Zároveň se androgeny podílí na vzniku a progresi 

karcinomu prostaty. To je podpořeno skutečností, že se tento nádor 

nevyskytuje u před pubertou kastrovaných mužů a u jedinců 

s kongenitálními hormonálními abnormalitami.(3,7) Také abúzus androgenů 

u kulturistů vede, i v neobvykle mladém věku, ke vzniku karcinomu 

prostaty.(8) Zdá se však, že přítomnost androgenů je pouze nezbytnou 

podmínkou vzniku KP a nikoli vlastní příčinou.(5) Také není jednoznačná 

korelace  mezi sérovou hladinou testosteronu a rizikem vzniku KP.(2) 

Zvýšené vystavení vysokým dávkám testosteronu může vyvolat KP  

u potkanů.  

Experimentální studie zabývající se asociací mezi androgeny a KP 

došly k protichůdným závěrům. Některé ukázaly, že zvýšený poměr 

testosteronu (T) a dihydrotestosteronu (DHT), zvýšená hladina T, snížené 

hladiny estrogenů, snížené hladiny SHBG mohou být spojeny se zvýšeným 

rizikem KP.(6) Physician Health Study stanovila relativní riziko pro 

testosteron 2,6, pro SHBG 0,5 a pro estrogeny 0,6.(3)  
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Studie Barrett-Connor sledovala 1008 mužů během 14ti let. Těmto 

mužům byl měřen celkový sérový testosteron, estron, estradiol, 

androstendion a SHBG. Pouze plazmatický androstendion ukázal pozitivní 

korelaci pro vznik KP. Muži s hladinou androstendionu > 3.2 nmol měli 

dvakrát vyšší pravděpodobnost diagnózy KP než muži s hladinou nižší než 

2,2 nmol.(11)  

Existují i teorie vysvětlující rasově podložené hormonální rozdíly. 

Coffey srovnal sérové hladiny testosteronu, estradiolu, SHBG a DHT, a 

zjistil, že u Indoevropanů jsou hladiny všech sledovaných steroidů a 

proteinů vyšší než u Asiatů.(8) 

 

Inzulin 

 

Inzulin se při vzniku KP uplatňuje zprostředkovaně inhibicí produkce 

SHBG.(3) 

 

Inzulinu podobný růstový faktor (IGF) 

 

IGF osa se skládá z IGF I a IGF II, IGF vázající proteiny (IGFBP 1-6), 

IGFBP proteázy. IGF I je stimulující růstový faktor pro normální i pro 

rakovinné buňky prostaty. Má antiapoptický efekt na epiteliální buňky 

prostaty. V in vitro a in vivo experimentech bylo demonstrováno, že IGF I 

zvyšuje proliferaci buněčných linií androgen dependentního  

i indipendentního KP. IGFBP-3 může snižovat růstové stimuly IGF I. 

Několik studií potvrdilo pozitivní asociaci mezi cirkulujícím IGF I a rizikem 

KP s RR asi 2-4. Podobné asociace s IGF I a IGFBP-3 byly pozorovány také 

u karcinomu prsu, colorektálního karcinomu, a karcinomu plic.(6) 

 
Vazektomie 

 

 Význam vazektomie při vzniku KP je nejasný. Giovannuci ve dvou 
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studiích poukázal na možné riziko vzniku KP po této operaci, naproti tomu 

ostatní studie toto riziko nepotvrdily.(3) 

 

Profesní expozice  
 

Několik studií se zabývalo vztahem mezi zaměstnáním a rizikem 

vzniku KP. Tyto studie však neshledaly žádné ze zaměstnání jako rizikový 

faktor pro KP.(11) Studie se zaměřily hlavně na profesionální expozici 

kadmiu, především u pracovníků v zemědělství, gumárenském průmyslu  

a u svářečů. Přestože karcinogenní účinek kadmia je prokázaný, nejsou 

důkazy o jeho vztahu ke vzniku KP.(2) Kadmium je stopový prvek 

nacházející se také v cigaretovém kouři a používaný v alkalických 

bateriích.(3) Zdá se, že kadmium je antagonista zinku. Zinek je nezbytný 

v některých metabolických cestách, především jako kofaktor několika DNA 

opravujících enzymů. Prostatická tkáň má nejvyšší koncentraci zinku ze 

všech orgánu v lidském těle. Normální a hyperplastická prostata má vyšší 

koncentraci zinku oproti prostatě s KP.(11) V souvislosti s expozicí toxickým 

látkám v zemědělství jsou dále zmiňovány chlorované fenoxylové 

herbicidy, dioxiny, rtuť a dusíkaté sloučeniny. Ve všech případech hraje 

velmi důležitou úlohu délka a intenzita expozice a individuální senzitivita 

na kancerogeny. Dalšími prvky, u kterých se předpokládá riziko vzniku KP, 

jsou 51Cr, 59Fe, 60Co, 65Zn, 3H.(3,5) 

 

Benigní hyperplazie prostaty  
 

Vztah benigní hyperplazie prostaty (BHP) a karcinomu prostaty 

zůstává nejasný. Existují práce, které prokázaly zvýšené relativní riziko, 

zároveň i takové, kde souvislost nebyla nalezena. Obě nemoci jsou 

androgenně dependentní. Stejně jako KP je BHP běžná u starých lidí. 

Zatímco KP se nejčastěji nachází v periferní zóně žlázy, BHP se nejčastěji 

nachází v centrální nebo přechodné zóně prostaty. V některých 
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retrospektivních i prospektivních studiích byla BPH spojována s relativním 

rizikem 5,1-13,5 pro KP. Jiné studie v hledání asociace mezi BPH a KP 

selhaly. Je možné, že muži, kteří jsou léčeni pro BHP, mají vyšší 

pravděpodobnost být diagnostikováni s KP.(11) 

 

Sexuální aktivita a manželský stav 
 

Úloha sexuální aktivity se v početných studiích hodnotí rozdílně. 

Vyšší riziko vzniku KP u katolických knězů je v kontrastu s nižším rizikem 

u svobodných mužů. Onemocnění se častěji vyskytuje u mužů s prvním 

pohlavním stykem v nižším věku, dále v souvislosti s promiskuitou,  

u mužů vícekrát ženatých a po prodělaných pohlavních chorobách 

v minulosti. Přesto zůstává úloha sexuálních faktorů při vzniku KP blíže 

nespecifikovaná.(2,3) 

 

Zánět prostaty 
 

Zvýšené riziko KP je spojováno se sexuálně přenosnými infekcemi, a 

to bez vztahu k vyvolávajícímu patogenu. Lze tedy předpokládat, že 

prostatickou kancerogenezi ovlivňuje spíše zánět než infekce. Zánětlivé 

buňky produkují řadu antioxidantů, které mohou působit poškození 

genomu nebo buněk prostaty. V roce 1999 De Marzo publikoval názor, že 

léze prostaty, kterou nazval proliferační zánětlivá atrofie (PZA), je 

prekurzorem PIN a KP. Označení PZA se používá pro fokální atrofické léze, 

které se objevují v souvislosti s chronických zánětem a často tvoří okrsky 

v přímém sousedství míst PIN a KP. V buňkách PZA byly nalezeny 

obdobné somatické abnormality genomu jako v buňkách PIN a KP. 

Vzhledem k častému společnému výskytu PZA  a chronického zánětu se 

zdá, že léze vznikají jako následek poškození regenerační proliferace 

prostatických buněk zánětlivými oxidanty.(3) 

 



 28 

Protektivní faktory 
 

Tělesná aktivita 
 

Tělesná aktivita a její vliv na vznik KP je nejasný. Prokázal se výskyt 

nižších hladin testosteronu u vrcholových atletů s extrémními 

tréninkovými dávkami.(2) Pohybová aktivita sama o sobě působí jako 

komplexní faktor. Může se uplatnit různým způsobem: změnou 

energetické bilance, zvýšením adaptace na tělesnou zátěž, ovlivněním 

hormonální regulace,  zvýšením imunity. Epidemiologické studie hledaly 

souvislost mezi vznikem KP a různým stupněm dlouhodobého pěstování 

pohybové aktivity. Karcinom prostaty je citlivý na změny hormonální 

produkce, pokles androgenů snižuje riziko jeho vzniku. Dlouhodobější 

snížení  produkce androgenů vlivem pravidelné pohybové aktivity a ještě 

výrazněji intenzivním tréninkem bylo zjištěno u aktivních sportovců.  

Ze 27 studií, zabývajících se vlivem pohybové aktivity na vznik KP, 16 

potvrzuje snížení rizika o 10 až 70%. Oliveria udává, že muži kteří 

vydávali více než 2000 kcal týdně, vykazovali pokles rizika o 70% proti 

těm, kteří vydávali méně než 1000 kcal. Naproti tomu 3 studie udávají 

vzestup rizika u fyzicky aktivních lidí. Proto je nutné pokládat důkaz vlivu 

pohybové aktivity na snížení rizika vzniku KP pouze za pravděpodobný.(14) 

 

Výživa 
 

Epidemiologické studie zabývající se vlivem výživy na KP došly 

k závěru, že zelenina (speciálně rajčata), lykopen, vitamin E, vitamin D, 

selen, fytoestrogeny a nízkotučná dieta mohou riziko KP snižovat. 

 



 29 

Lykopen 

 

Ve Physicians Health Study bylo zjištěno, že vysoké sérové hladiny 

lykopenu (antioxidantně působícího karotenoidu), jenž se vyskytuje 

v rajčatech, mohou snižovat riziko vzniku KP. Ze studie, ve které bylo 

vyhodnoceno stravování 47 465 mužů vyplynulo, že muži, kteří 

konzumovali více než dvě porce rajčatové šťávy týdně, měli o 23% nižší 

riziko, že se u nich objeví karcinom prostaty, a o 36% nižší riziko vzniku 

metatstazujícího KP, než muži, kteří konzumovali méně než jednu porci 

rajčatové šťávy měsíčně. Dále bylo zjištěno, že u mužů, kteří konzumovali 

hodně rajčat a produktů z rajčat, a přesto se u nich vyvinul KP, probíhala 

nemoc méně agresivně.(15) 

 

Vitamin E 

 

Vitamin E je označení osmi molekul z nichž nejaktivnější je  

α-tokoferol. Také lidská strava obsahuje hlavně α-tokoferol. Některé 

studie potvrdily protektivní účinek γ-tokoferolu na KP. Vitamin E je silný 

antioxidant a má pozitivní efekt na imunitní systém. V in vitro studiích 

snižuje růst nádorových buněk KP.(6)  

 

Selen 

 

Selen je stopový prvek nutný k aktivitě enzymu glutathion 

peroxidáza. Ta snižuje škodlivé účinky vyvolané působením volných 

radikálů na DNA. Některé studie došly k závěru, že selen může mít 

protektivní vliv na vznik KP.(6) 

 

Fytoestrogeny 

 

Nízký výskyt KP u původního obyvatelstva Thajska, Číny a Japonska 

je dáván do souvislosti s dietologickými odlišnostmi ve výživě. Dle 
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Griffithse a Boyleho se jedná především o vliv prekurzorů fytoestrogenů 

v potravinách jako jsou soja, boby, hrách. V důsledku metabolismu v 

zažívacím traktu a za přispění mikroflóry se z uvedených potravin 

vytvářejí difenolové estrogeny (např. enterodiol a enterolakton), a 

izoflavonoidy (např. daidzein a genistein). Všechny tyto organické 

sloučeniny mají slabý estrogenní účinek. Jejich resorpcí ze střeva může 

docházet k potlačení proliferativního potenciálu buňek KP.(8) 

 

Tuky 

 

Nízkotučná dieta s vysokým obsahem vlákniny může snižovat 

enterohepatální oběh pohlavních hormonů, zvýšit tak jejich vylučování 

stolicí a snížit jejich hladinu v séru.(11) 

Omega 3 mastné kyseliny (MK), získané především z rybího masa, se 

v laboratorních experimentech ukázaly jako inhibitory buněčných linií. The 

Netherlands Cohort Studie našla potenciální protektivní efekt  

omega 3 MK.(13) 
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Závěr 
 

Cílem primární prevence je snížení známých rizikových faktorů pro 

vznik onemocnění. Z uvedeného přehledu rizikových faktorů vyplývá, že 

nejvýznamnější rizikové faktory pro vznik karcinomu prostaty jsou 

bohužel v rámci primární prevence neovlivnitelné. Naproti tomu jsou další 

rizikové faktory, které ovlivnit můžeme. Jedná se především o vliv výživy 

na vznik karcinomu prostaty. Snížení celkového kalorického příjmu a 

snížení příjmu živočišných tuků má protektivní účinek na vznik karcinomu 

prostaty, také snížená konzumace červeného masa. Vyšší konzumace 

vlákniny a zeleniny, dostatečný příjem vitaminu D a vitaminu E může 

snižovat riziko vzniku karcinomu prostaty. Sekundární prevenci  

u karcinomu prostaty by mělo zajišťovat každoroční sreeningové vyšetření 

hladiny prostatického antigenu a vyšetření prostaty per rectum u mužů 

nad 50 let. U mužů s pozitivní rodinnou anamnézou by měl screening začít 

již od 40tého roku. 
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