
 

III./10.1. fejezet: Prostata daganatai
Romics Imre

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a prosztatadaganat előfordulásával,
diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra, hogy áttekintést
kapjon a prosztatarák orvosi ismereteiről.

Bevezetés
A prosztatarák jelentőségét már az incidencia adatok is jelzik: a férfiak második
leggyakoribb rosszindulatú daganata.

Az Európai Unióban körülbelül 85 ezer új eset van évente, Magyarországon körülbelül
1200 beteg hal meg prosztatarákban minden évben.

Kulcsszavak: Prosztatarák, prosztatarákszűrés, prosztata specifikus antigén (PSA),
prosztatabiopszia, radikális prostatectomia, prosztata-sugárkezelés, prosztata hormonális
kezelés, biszfoszfonátok.

A fejezet felépítése
A.) Etiológia

B.) Patológia

C.) Tünetek, szűrés, prognosztikai faktorok

D.) Stádiumbeosztás

E.) Kezelés

E/a. Lokális daganat kezelése

E/b. Hormonális kezelés – lokálisan előrehaladt és előrehaladt daganat

kezelése

E/c. Másodlagos kezelési lehetőségek

E/d. Kiegészítő terápiás lehetőségek

F.) Betegkövetés

G.) Összefoglalás

A.) Etiológia

A daganat
kialakulásának
pontos
mechanizmusa
ismeretlen,
genetikai tényezők,
éghajlati és
táplálkozási
tényezők szerepét
feltételezik.

A betegség oka ismeretlen. Eunuchok között nem fordul elő, ez a betegség az androgén
hormonnal való kapcsolatra utal. Akinek családjában prosztatarák már előfordult, annak
valószínűsége, hogy az utódok között lesz, többszöröse a normál populációhoz
viszonyítva. Újabban a zsírban gazdag ételt is az etiológiai faktorok közé számítják.

Bizonyára összefügg az emberi faj különbözőségével is, Észak-Amerikában az
afro-amerikaiak között gyakoribb, mint a fehér populációban, Ázsiában alacsony az
incidencia, Európán belül Skandináviában gyakoribb, mint a mediterrán országokban.
Ezt jelentősen befolyásolják környezeti tényezők, esetleg táplálkozás is, mert ha ázsiai
Amerikába költözik, a következő generációk incidenciája az amerikainak felel meg.

Táplálkozási faktornak is lehet szerepe a prosztatarák kialakulásában, kemopreventív
anyagként elsősorban E-vitamin, szelén és cink jön szóba.

B.) Patológia



A prosztatarák szövettanilag legtöbbször adenocarcinoma. Rendkívül ritka a prosztata
sarcomás megbetegedése. A prosztatarák precancerosus állapota az ASAP (atípusos
kissejtes acináris proliferáció) és a high grade PIN (prosztata intraepiteliális neoplasia).
A prosztatarák sejtjeinek differenciáltságát az úgynevezett Gleason score-ral
jellemezzük: a legdifferenciáltabbat egy, a legkevésbé differenciáltat ötös számmal
jelölik. Egy műtéti vagy biopsziás anyagban a leggyakoribb és a második leggyakoribb
mintának összegét adja meg a patológus. Ennek minimuma 2 (1+1) és maximuma 10
(5+5). Az 1-s grade-et a patológusok nem használják.

C.) Tünetek, szűrés, prognosztikai faktorok
Tünetek. A lokális kiterjedésű prosztatadaganatnak nincsenek tünetei, vagy ha vannak,
azok nem specifikusak. Ilyenek a dysuria, pollakisuria, gáttáji diszkomfort,
potenciazavar, ritkán haemospermia. A távoli, leggyakrabban csontmetasztázisok tünetei
lehetnek keresztcsonttáji, mellkastáji csontfájdalmak.

A prosztatarák diagnózisa. A prosztatarák diagnosztikájában a következő algoritmust
javasoljuk, melyet az 1. ábra mutat be.

1. ábra

A prosztatarák
lassan kialakuló
folyamat
következménye,
kezdetben
tünetmentes.
A szűrés
eredményeként
felfedezett korai
daganat
gyógyítható,
diagnosztikájában a
PSA vizsgálatnak
jelentős szerepe
lehet.

Rektális-digitális vizsgálat. A prosztatarák több mint kétharmada a perifériás zónában
található és ujjal tapintható. A prosztatarák vagy porckemény göb, vagy kiterjed az egész
mirigyre, nem érzékeny, lehet aszimmetrikus, egyenetlen felszínű. Kis volumenű
prosztatarák nem tapintható.

Prosztata specifikus antigén (PSA). A PSA egy glycoprotein, amely kizárólag a prosztata
epitel sejtjeiből ered. Ezért tehát a szérumban mérhető PSA prosztata eredetű. Mivel a
PSA nem prosztatarák- csak prosztataspecifikus, emelkedett koncentrációja nem
kizárólag prosztatarákra jellemző. Benignus prostata hyperplasiában, prostatitisben is
lehet emelkedett.

A PSA normál értéke a mérési módszertől függően 3-4 ng/ml. Néhány százalékban
normális PSA-szint mellett is fordulhat elő prosztatarák. A 4 és 10 ng/ml közötti értékek
diagnosztikai nehézséget okoznak, mert ezen értékek között lehet kismértékű prosztata
hyperplasia, prosztatagyulladás, de lehet betegség nélkül is. 10 ng/ml PSA-koncentráció
felett mindenképpen fokozott a gyanú prosztatarákra, mert bár ebben a tartományban is
körülbelül 25 ng/ml-ig előfordulhat még BPH-s vagy prostatitises megbetegedés, de 25
ng/ml felett akár egészen több száz vagy ezres PSA-koncentráció esetén a prosztatarák
valószínűsége közel 100%. A PSA-koncentráció összefügg a beteg korával, a prosztata
volumenével, ezért az össz-PSA-koncentráció értékelését néhány egyéb addicionális
PSA-vizsgálat segíti.

PSA vizsgálat formái és módozatai a 2. ábrán olvashatóak.



2. ábra

Transzrektális ultrahang. Transzrektális ultrahangvizsgálattal az esetek nagyobb
részében láthatóvá tehetjük a daganatos elváltozást (3. ábra).

3. ábra

Ez általában echoszegény, tehát a környezeténél sötétebb terület. Noha a vizsgálat
érzékenysége magas, azaz már kis elváltozást is detektál, specificitása viszont alacsony,
ami azt jelenti, hogy más elváltozásoknak is – például gyulladás – hasonló echoképe
van. A prosztatarák jelentős része a prosztata echoképével megegyező, úgynevezett
isoechogén. A transzrektális ultrahang rendkívül fontos a gyanús elváltozás
lokalizálásában, és a biopszia pontos célzásában.

Prosztatarákszűrés. A prosztatarák korai felfedezésének érdekében ajánlott, hogy ötven
év felett a férfiakat évente egyszer urológus megvizsgálja és rektális vizsgálat, PSA-szint
mérés történjen

Mit tenne?

Esetünkben 65 éves férfi anamnézisében urológiai megbetegedés nem szerepel.
Édesapja prosztatarákban szenvedett, de halálát nem ez a betegség okozta.

Betegünk szűrővizsgálaton vett részt urológiai panasz nélkül, itt a PSA-szint 6,5 ng/ml
volt. A prosztatavolumen 45 ml, vizeletében minimális pyuria.

4. ábra



Daganat gyanúja
esetén mintavétel
szükséges, amelyet
transzrektális
ultrahangvezérléssel
végzünk

A PSA-szint antibiotikum kezelést követően is változatlan maradt.

Prosztatabiopsziát végeztünk.

Prosztatabiopszia. Daganatról csak akkor beszélhetünk, hogyha azt szövettanilag
igazoltnak találjuk. Prosztatabiopsziát lehet rektálisan vagy perineálisan is végezni. A
mindennapos gyakorlat szerint jobb és bal oldalról 6-6 mintát veszünk. Nagy
prosztatavolumen esetén a találati arány növelése céljából mindkét oldalról legalább
8-10 biopsziás mintát kell venni. Ma már szinte mindig transzrektálisan végezzük.

Mit tenne?

Betegünknél a mintavétel eredménye: adenocarcinoma prostatae Gleason: 4+4.
Staging vizsgálatok (mellkas + hasi, kismedencei CT, csonscintigraphia) negatív
eredményt hoztak.

5. ábra

A prosztatarák szövettani diagnózisa után a legfontosabb teendő a daganat
kiterjedésének meghatározása, a staging vizsgálatok, melyek eredményei döntően
befolyásolják a helyes terápia indikációját.

6. ábra

D.) Stádiumbeosztás
A 7. ábrán a TNM beosztás részleteit olvashatjuk.



7. ábra

A
TNM-beosztáshoz
kezdetben
képalkotó
vizsgálatokat
végzünk

Lokális tumorkiterjedés (T). A biopszia néhány cérnavékonyságú szövet, nem
reprezentálja a teljes prosztataszövet elváltozásait. A tapintási és az ultrahang leletből,
valamint a PSA-koncentrációból és a grading-ből következtethetünk a kiterjedésre. A
radikálisan eltávolított prosztata patológiai vizsgálata általában az esetek harmadában
azt bizonyítja, hogy a klinikai staging alacsonyabb T kategóriát állapított meg, mint
amelyet a szövettani vizsgálatok.

CT-vizsgálat kevésbé, de MRI - főleg transzrektális - javítja a klinikai T stádium
megítélését.

Rendkívül fontos prognosztikai tényező az, hogy a daganat a szerven belül van-e, vagy
éri-e a prosztatatokot, ondóhólyagokat. További fontos prognosztikai tényező a grading
és a PSA-szint.

Nyirokcsomó metasztásisok (N). A nyirokcsomóáttét meghatározására akkor van
szükség, ha annak van klinikai relevanciája. Távoli metasztázis esetén szükségtelen erre
vonatkozó vizsgálatokat végezni.

Áttéteket leggyakrabban a vena iliaca és a n. obturatorius közötti háromszögben
találunk, ritkán magasabban is. Ezeket ultrahanggal vagy CT-vel lehet kórismézni, a
képalkotó eljárások tévedési aránya akár 30%-os is lehet. 10 ng/ml PSA-szint alatt
nyirokcsomóáttéttel ritkán kell számolnunk.

A legpontosabb diagnózist a laparoscoppal vagy nyílt műtét során eltávolított
nyirokcsomók szövettani vizsgálata adja.

Távoli metasztásisok (M). A prosztatarák leggyakrabban a csontokba ad metasztázist. A
lumbális gerinc, medencecsont, femur, bordák a leggyakoribb érintett területek.
Kórismézése technecium biphosphonáttal végzett scintigraphiával történik
(6_Kep_3_10_1Fejezet), kétes esetben kiegészítő csontröntgen segít az elkülönítésben.
Csontmetasztázis esetén a szérum alkalikus foszfatáz aktivitása az esetek 70%-ában is
megnőhet.

8. ábra

Mellkasröntgen elvégzése a jóval ritkább tüdőáttétek kizárása céljából rutin vizsgálat, a
staging vizsgálat része. Áttét-gyanú esetén mellkas CT-t is kell végezni.

Tekintettel arra, hogy előrehaladt prosztatarák ureter kompressziót is okozhat, mindkét
vese vizsgálata is szükséges annak megállapítására, hogy nincs-e pangás a vesében.

Negatív biopszia esetén, amennyiben a gyanú tapintás és/vagy magas PSA-koncentráció
alapján továbbra is fennáll, a biopsziát ismételni kell.

A prosztatarák kizárására negatív biopszia esetén a prostatitis diagnózisára egyébként is
alkalmazott három-pohár-próba, valamint bakteriológiai vizsgálat javasolható. Ennek
negativitása esetén is az úgynevezett, ex iuvantibus antibiotikum-, gyulladásgátló
kezelésre ha csökken a PSA koncentrációja, akkor az valószínűsíti a prosztata
gyulladásos elváltozását.

E.) Kezelés
A prosztatarák kezelésének indikációját a betegség kiterjedése (TNM), a szövettani



grade, a beteg kora, általános állapota, PSA-koncentrációja és társbetegségei határozzák
meg.

9. ábra

Fontos, hogy a betegnek szignifikáns vagy nem szignifikáns rákja van. Nem szignifikáns
carcinomáról beszélünk, ha annak nagysága 0,2 mm3 vagy kevesebb.

„Wait and see” - Elméletileg az alacsony grádusú, kis lokalizációjú, alacsony PSA-val
járó daganatot panaszmentes, idős emberben terápia nélkül is lehet hagyni. Előnye, a
„várj és figyelj” taktikának, hogy nincsenek mellékhatások, a beteg potenciája, ha volt
megmarad és mindenképpen olcsó. Veszélye, hogy a szoros kontroll ellenére is a
betegség progrediál és a beteget bizonytalanságban hagyja, hogy daganatos betegsége
kezelés nélkül marad. Az irodalom gyakran tárgyalja azt a kérdést, hogy azonnal
kezeljünk-e prosztatarákos beteget, vagy csak akkor, ha panaszai vannak. A
magyarországi gyakorlat szerint azonnal kezeljük a beteget.

E/a. Lokális daganat kezelése

a/1. Radikális prostatectomia. A műtét lényege, hogy a prosztatát az ondóhólyagokkal
együtt eltávolítjuk (10. ábra). A húgycsövet a sphinctertől proximálisan a prosztata apex
alatt átvágjuk, és ezt egyesítjük a hólyaggal.

10. ábra: Radikálisan eltávolított prosztata az ondóhólyagokkal

A műtétet leggyakrabban retropubicusan végezzük. Elvileg lehet perineálisan operálni;
kevesen csinálják. Ez utóbbi esetben lymphadenectomia egy ülésben a műtéttel nem
végezhető. Nő a laparoscopiával végzett műtétek számaránya is. Két évtizede
fejlesztették ki az úgynevezett idegkímélő, potenciamegőrző technikát. Csak kis
kiterjedésű daganat esetén alkalmazható.

Műtéti indikáció.

A műtét indikált, ha az a preoperatív vizsgálatok alapján kuratív eredménnyel jár;



11. ábra: Prostatectómia műtéti indikációja

A lokális daganatok
kezelése 70 év alatti
korban a radikális
prostatectomia vagy
az irradiáció

Indikált lehet: T1a-T1b stádiumban, ha TURP vagy nyílt adenectomia során, műtét előtt
BPH-nak kórismézett beteg szövettani vizsgálata több mint 5%-ban tartalmaz
carcinomás sejteket. Technikailag radikális prostatectomia a fenti műtétek után
nehezebb, ezért a radikális prostatectomia egyéni elbírálást igényel.

TURP után végezhető ismételt rezekció, és ha az tumormentes, a tumor az első
rezekcióval eltávolításra kerülhetett. Adenectomia után a sugárterápia lehet alternatíva.

T1c stádiumban emelkedett PSA-szint miatt végzett tűbiopsziával diagnosztizált
carcinoma. Töredéke inszignifikáns tumor, 30%-a már lokálisan előrehaladt. Segít a
kiterjedés meghatározásában, ha csak egyik, vagy mindkét oldali biopsziában vannak
daganatsejtek. A tapintási lelet, PSA-koncentráció, transzrektális ultrahang, szövettani
grading összevetése adnak elegendő információt a radikális prostatectomia
indikációjához.

T2 esetében egy vagy két lebeny involvált tok-érintettség nélkül. Ebben az esetben
kuratív céllal végezhetünk radikális műtétet. T2-nek kórismézett daganat a műtéti
preparátum szövettani vizsgálata során 30%-ban pT3-nak bizonyul.

T3 esetében lokálisan előrehaladt tumorról beszélünk. T3 tok, vesicula seminalis
infiltrációt jelent. Klinikailag T3-s tumor műtétje után a beteg csak ritka esetben lesz
tumormentes.

Amikor prostatectomia előtt egy ülésben végzett kismedencei lymphadenectomia során
nyert nyirokcsomók fagyasztott metszettel történő vizsgálata metasztázist igazol, akkor
prosztataműtét elvégzése esetén maradék tumorral kell számolni.

Sokan végeznek lokálisan előrehaladt (T3) tumor esetén is műtétet, mert radioterápiával
vagy hormonnal kombinálva jobb túlélést lehet elérni.

Prostatectomia után, ha a műtét radikális volt, PSA-szint nem mérhető. Ez ha több mint
0,2 ng/ml, és növekvő tendenciát mutat, tumorszövet maradt vissza. A PSA-szintet
félévente ellenőrizni kell, mert évek után is felléphet mérhető PSA-szint. A műtét
komplikációit a 12. ábrán levő táblázatban foglaljuk össze.

12. ábra: Radikális prostatectomia lehetséges szövődményei

A szövődményként fellépő potenciavesztést kedvezően befolyásolhatjuk PDE-5
gátlókkal, esetenként intracavernosus prostaglandin injekcióval. Péniszprotézis is szóba
jöhet. A kontinenciazavarok akár 1 éven át is javulhatnak. Gyógyszeres,
elektrostimulációs, magnetoterápiás kezelés gyorsítja a javulást. Anastomosis szűkület



urethrotomiával megoldható (13. és 14. ábra).

13. ábra 14. ábra

Esetünkben a staging vizsgálatok negatívak voltak, így transabdominalis radikális
prostatectomiát végeztünk.

Átmeneti vizelettartási zavaron kívül lényeges szövődmény nem volt.

Mit tenne?

A szövettani diagnózis: Adenocarcinoma prostatae, T3cN0M0, Gleason: 4+4, negatív
sebészi szélekkel

15. ábra

A különböző típusú
sugárkezelések
ugyancsak kuratív
célzatúak, a
radikális műtétek
alternatívái lehetnek

a/2. Sugárterápia. Konvencionális külső besugárzás lehet a radikális műtét alternatívája,
indikált lehet lokális prosztatacarcinomában is. Tízéves túlélés 70-90%-os, a műtéti
eredményeknél kissé alacsonyabb, az emelkedett PSA-szint kezelés utáni aránya viszont
magasabb, mint műtét után. Mellékhatások sugárterápia után is előfordulnak. Ezek:
potenciavesztés, húgycsőszűkület, sugárcystitis, proctitis, sipolyok, sigmatumor. A 3
dimenzionális konformális sugárterápia eredményei jók.

Sugárterápiát széleskörben és sikeresen alkalmazunk radikális műtét után mérhető
PSA-szint megjelenése - > 0,2 ng/ml - (biochemical failure) esetén is adjuváns
terápiaként.

Az intersticiális sugárterápia (brachyterápia) során a sugárdózis a prosztatába
koncentrálódik a szomszédos szervek sugárzása nélkül. Vagy ultrahang irányítás
segítségével rövid ideig „tűzdelik” a prosztatát - rendszerint iridium-92-vel – vagy a
sugárzó anyagot végleg a prosztatába helyezik. Ez utóbbi vagy palladium-103 vagy
jód-125 (16. ábra). A radikális prostatectomiát követő 10 éves túlélés 90-95%-os is
lehet.



16. ábra: Izotóp tűzdelés röntgenképe

E/b. Hormonális kezelés – lokálisan előrehaladt és előrehaladt daganat kezelése

Ebbe a csoportba tartoznak mindazok a betegek, akik – leegyszerűsítve – nem
operálhatók.

17. ábra: Hormonális kezelés indikációi

A hormonális kezelés Huggins és Hodges 1941-ben leírt észlelése, - melyet egy jó
évtizeddel később Nobel-díjjal honoráltak, - hogy orchiectomia (vagy kasztráció) és
ösztrogén kezelés hatására a metasztatikus prosztatarák jelentősen javult.

Esetünkben a rendszeresen végzett PSA-vizsgálatok emelkedő tendenciát mutattak
rövid, 6 hónapon belüli duplázódási idővel. A képalkotó vizsgálatok
(csontscontigraphia, mellkasi, hasi, kismedencei CT) negatív eredményűek voltak.

Mit tenne?

18. ábra

A prosztatarák hormonkezelésének a módja és célja: androgén depriviáció. Milyen
módon érhetjük ezt el?

A hormonkezelés
meghatározhatatlan
időtartamú, de

b/1. Sebészi kasztráció. A herék és mellékherék eltávolítása (kasztráció) vagy a here
parenchymájának eltávolítása a tunica albuginea és a mellékherék meghagyásával
(orchidectomia). A here eredetű androgén források eltávolításával igen alacsony
tesztoszteron-szint érhető el, 24 órán belül az eredeti szint 5-10%-a. Ez irreverzibilis,
természetesen impotenciához vezet, a herék elvesztése a betegek pszichéjét egyes
esetekben negatívan befolyásolja. Hátránya előny is a gyógyszeres kezeléssel szemben,
standardon alacsony androgén-szintet biztosít, a beteg mentes lehet a rendszeres



eredményes
palliatív terápia

gyógyszerszedéstől. A mellékvese eredetű androgén-szintet nem befolyásolja, gyakran
alakulnak ki hőhullámok.

b/2. Ösztrogén-terápia. Az ösztrogének a hypothalamusban csökkentik az LH-RH
produkciót, a hypophysisben emiatt csökken az LH- és FSH-termelés. Ennek
következménye a tesztoszteron-szintézis megszűnése. Két-három évtizede a sebészi
kasztráció mellett nagy dózisú parenterális ösztrogénnel kezelték a betegeket. Súlyos
cardiovascularis mellékhatások, ödéma, trombózis miatt ebben a formában ma már nem
használjuk, újabban ösztrogén tapaszokkal próbálkoznak.

b/3. Kémiai kasztráció. LHRH analógok (luteinizing hormon releasing hormon)
helyettesíthetik a sebészi kasztrációt. Az LHRH analógok hatásmechanizmusa a
következő. A hypotalamus luteinizáló hormonreleasing hormont (LHRH) termel, mely a
hypophysisben a luteinizáló hormon (LH) és az adrenocorticotrop hormon (ACTH)
termelést fokozza. A vérben keringő LH hatására a here Leydig sejtjeiben az androgén
(tesztoszteron) termelés emelkedik. Ugyanakkor az ACTH a mellékvesében egy
gyengébb hatású androgén (adrenostendiol) kiválasztását fokozza. A tesztoszteron a
prosztata epithel sejtjeiben dihydrotestosteronná (DHT) alakul 5 alfa reduktáz enzim
hatására. A DHT kötődik a prosztata androgén receptoraihoz, s aktiválja a különböző
növekedési faktorokat, melyeknek alapvető szerepe van a daganat kialakulásában és
növekedésében. A magas szérum koncentrációjú analógok hatására a hypothalamusban
lévő receptorok száma csökken (Down-reguláció), az LH-FSH szint 3-4 hét után a
kasztrációs szintre áll be.

A kezelés 5.-7. napjáig a FSH-, LH-szint nő, majd ezt követően csökken. Emiatt lép fel
az úgynevezett „flare up” jelenség. Ezt előzetes antiandrogén kezeléssel kivédhetjük.
Előnyük a sebészi kasztrációval szemben, hogy a herék megmaradnak, bár a kezelés
alatt sorvadnak, de hatása reverzibilis. Egy, kettő és három hónapos depot kiszerelések
vannak forgalomban.

Várhatóan hamarosan forgalomba kerülnek az LH-RH antagonista vegyületek is,
amelyek használatakor a „flare up” jelenséggel már nem kell számolnunk.

b/4. Antiandrogének. Míg a sebészi és a kémiai kasztrációval a here eredetű androgének
szuppreszióját érjük el, antiandrogének az androgének hatását sejtszinten gátolják, -
hatására a dihydrotestosteron – nem alakul át tesztoszteronná.

19. ábra

Progresszió esetén gyakran az antiandrogén elvonással (withdrawal phenomen) kerül a
beteg remisszióba.

Mellékhatás csökkentése és hatás fokozása érdekében ismert az úgynevezett intermittáló
terápia. A kezelés szüneteltetése után a terápia újraindítását a PSA-növekedés indikálja.

b/5. Totális androgén blokád (TAB). Maximális vagy totális androgén blokád alatt
értjük, ha antiandrogént kombinálunk sebészi vagy kémiai kasztrációval



Mi a TAB lényege?

20. ábra

E/c. Másodlagos kezelési lehetőségek

Hormonkezelés alatt fellépő progresszió esetén, úgynevezett hormonrezisztencia alakul
ki, és terápiaváltásra van szükség.

c/1. Estramustin. Ösztrogén és mustárnitrogén (cytostaticum) keveréke. Bár a
másodlagos szerek között tárgyaljuk, panaszokat okozó csontmetasztázis esetén drámai
javulás érhető el rövid időn belül. Intravénás kezelést követően orális terápiára térünk át.
Mind primer, mind secunder estramustin kezelés után PSA-szint csökkenést érhetünk el
szubjektív javulás mellett. Alkalmazása mellékhatásai és limitált hatás miatt
visszaszorult.

c/2. Ketaconazol. A gombaellenes szer kedvezően hat hormonrezisztens
prosztatacarcinomában, viszont mellékhatásai miatt kevésbé terjedt el. A 21. ábra
táblázata foglalja össze a prosztatarák gyógyszeres kezelésének leggyakoribb
mellékhatásait.

21. ábra

Hasonló a hatásmechanizmusa az intracelluláris tesztoszteront csökkentő vegyületeknek,
amelyek elterjedése a közeljövőben várható (abiraterone).

Esetünkben 2 év hormonkezelést követően a PSA-szint meredeken emelkedett, a
szérum tesztoszteron szint kasztrációs szinten volt. Áttétfolyamat nem igazolódott.

Mit tenne?

22. ábra

Sokáig úgy tűnt, a prosztatarák kemorezisztens daganat. Az eddig alkalmazott



citosztatikumok a betegség progresszióját szerény mértékben befolyásolták, a beteg
túlélésére azonban nem voltak hatással. Az utóbbi évek vizsgálatai alapján ebben a
taxánok változást hoztak. A hormonrezisztens prosztatadaganatok progressziójában és
túlélésében több hónapos előnyt jelent a docetaxel alkalmazása. Jelenleg a leghatásosabb
gyógyszer.

További progresszió esetén egyéb, másod- vagy harmadvonalban használt
citosztatikumok jöhetnek szóba, mint a cabazotexel, a mitoxantron, vagy a platina
származékok.

E/d. Kiegészítő terápiás lehetőségek

A taxán vegyületek
a hormonrezisztens
prosztatarák
elsővonalú
kemoterápiai szerei

23. ábra

Esetünkben az ismételt staging vizsgálatok disszeminált csontáttétet igazoltak

Mit tenne?

24. ábra

F.) Betegkövetés
A 25. ábrán a betegkövetése során alkalmazandó vizsgálatok vannak feltüntetve.

25. ábra

Prognosztikai faktorok A betegség lefolyása a kórismézés idején csak nagy
bizonytalansággal ítélhető meg. A betegség kiterjedése, a sejtek differenciáltsága és a
kezdeti PSA-érték, általában jól korrelál a túléléssel, de egyénre vonatkozóan vannak
kivételek.



Fontos a kezelés kezdete utáni PSA-érték. Ha az a 3. hónapban eléri a normálértéket, a
betegség jó prognózisú. Egyes betegek hosszú évekig is élnek progresszió nélkül,
alacsony PSA-értékkel, másoknál hamar kialakul a hormonrezisztencia.

G.) Összefoglalás
A prosztatarák a férfiak egyik leggyakrabban előforduló malignus betegsége. Cél: a
betegség kezdeti stádiumában történő felfedezése, ezáltal a betegség kuratívan
kezelhető. Későbbi stádiumban történő felismerés esetén, bizonytalan ideig eredményes
palliáció nyújtható.
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