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Rak pRostaty.
od czego zależy
scenaRiusz choRoby
Obserwacja nowotworu
czy natychmiastowy
zabieg? Operacja
klasyczna czy „przez
dziurkę od klucza”? Utrata
erekcji jest ceną za
leczenie? Nasz ekspert
wyjaśnia, dlaczego
odpowiedzi na te pytania
bywają różne.

był wyraźnie spadkowy. O to chodzi
–żebyzrokunarokbyłomniejzgonów.
Raka prostaty przybywa, bo
społeczeństwo się starzeje?

WOjciech MOskal: Rak gruczołu
krokowego wymyka się
tradycyjnemu myśleniu
o chorobach nowotworowych.
Rak, duży problem, a jednak
czasami lekarz mówi: „Wie pan co,
poczekajmy, poobserwujmy,
na razie nie trzeba wdrażać
aktywnego leczenia”.

– Niewątpliwie tak – wiek jest jednymznajważniejszychczynnikówryzyka. Im starszy mężczyzna, tym ryzykozachorowaniawzrasta.Szczytzachorowańtosiódma-ósmadekadażycia, a w męskiej populacji stale przybywaosóbdożywającychtegowieku.
Osobną kwestią jest powszechna
dostępnośćdobadańwkierunkuwczesnego wykrycia raka prostaty – coraz
częściej rozpoznajemy chorobę na
wczesnym etapie. Myślę tu o teście
PSA,czylibiałkuprodukowanymprzez
prostatę i badanym w surowicy krwi.
W ostatnich latach test ten stał się powszechnie używanym, co spowodowało,żenaglezwiększyłasięliczbanowo wykrywanych przypadków.
Poza tym nastąpiła też poprawa
świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Mężczyzna, zaczyna bardziej
dbać o zdrowie, chodzić do urologa.

Dr N. MeD. rOMaN sOsNOWski: – Wy-

Geny mają tu znaczenie?

nikatoztego,żepodhasłem„rakgruczołu krokowego” mamy wiele różnych postaci tego nowotworu.
Odbardzowcześniewykrytychtzw.
raków niemych klinicznie (brak objawów),poprzezchoroby,którepoddają się skutecznie różnego rodzaju terapiom, po nowotwory uogólnione,
czylitzw.rakaprzerzutowego,rozsianego, dla którego nie mamy dziś co
prawda żadnej oferty trwałego wyleczenia, ale za to mamy ciekawe propozycjeterapeutyczne,którebędąpoprawiać jakość życia, odsuwać w czasie powikłania związane z chorobą,
a w niektórych przypadkach nawet
przedłużać życie chorego.

–Jeżeliwnajbliższejrodzinie–dziadek,ojciec,brat,wuj–występowałlub
występujerakgruczołukrokowego,to
wzrasta u nas ryzyko choroby.
Uważa się, że jeżeli u trzech najbliższych krewnych wystąpił rak gruczołukrokowego,lubudwóch,wwiekuponiżej55lat,tomamywtejrodzinie wyraźną predyspozycję do występowania tej choroby. I wtedy możemy ją nazwać prawdziwie genetycznie zależną. To około 10 proc.
wszystkich chorych.
Ciekawąinformacją,którapojawiłasięwostatnimczasie,jestto,żemutacjegenówBRCA1iBRCA2–bardzo
istotnyczynnikryzykarakapiersiijajnika – również odgrywają istotną rolę
wrakugruczołukrokowego.Wzwiązkuztymcorazczęściejśledzimyrównież występowanie takich nowotworów jak rak piersi czy jajnika u matki,
siostry, kuzynki.

ROZMaWIał
WOjCIeCh MOSKal

W Polsce mamy ponad 12 tys.
zachorowań rocznie i prawie 4,5
tys. zgonów z powodu raka
prostaty. Dużo.

– To obecnie jeden z najważniejszych,jeżeliwogólenienajważniejszy,
po raku płuca, nowotworów u mężczyzn.Oceniasię,żew2012r.naświecie
zdiagnozowanoponadmilionnowych
przypadkówrakagruczołukrokowego.
Polski problem polega na tym, że
zrokunarokmamycorazwiększąliczbęzdiagnozowanychchorychzrakiem
prostaty,aniemamywyraźnegospadkuzgonówztegopowodu.Takiespadki obserwuje się już w wielu innych
krajach, np. w Skandynawii.
jednym słowem, odstajemy?

– Na pewno więcej dziś wykrywamytychnowotworów,alemusimybyć
dotegolepiejprzygotowaniisprostać
zadaniu.
Wlatach90.byłewidentnywzrost
liczby zgonów, w tej chwili obserwujemy stabilny poziom. Chcielibyśmy
jednak dążyć do tego, żeby ten trend

Czy stosuje się testy genetyczne?

– Nie ma w tym momencie testów,
które w 100 proc. dałyby odpowiedź
napytanie,czyktośaktualniechoruje
lub w przyszłości zachoruje na raka
prostaty.Sąnatomiasttestygenetyczne wykorzystywane do doprecyzowania postępowania diagnostycznego w wybranych przypadkach podejrzenia raka prostaty lub wyboru właściwego sposobu leczenia u chorych,
uktórychjużtegorakarozpoznaliśmy.
Np. u chorego z podejrzeniem raka prostaty, który ma podwyższone
stężenie PSA, ale w materiale z biopsjinieznalezionokomórekraka.Trudnorozstrzygnąć,czyichfaktycznienie
ma,czyniepotrafimypotwierdzićchoroby. Możemy w takiej sytuacji zastosować testy genetyczne. Jeśli dadzą

wskazówkę, że u tego chorego prawdopodobieństworakajestbardzoduże, powinniśmy kontynuować diagnostykę z wykorzystaniem najnowszych metod, np. rezonansu magnetycznego, celowanej biopsji itp.
Kolejny czynnik ryzyka: otyłość,
epidemia naszych czasów.

–Tobardzoważnyczynnikryzyka.
Potwierdzono, że nadwaga i otyłość
zwiększają ryzyko rozwoju wielu nowotworów, w tym również agresywnegorakaprostaty.Jakiedokładniesą
te zależności, do końca nie wiemy.
Prawdopodobnie główną przyczyną
są zaburzenia hormonalne związane
znadmiaremtkankitłuszczowejworganizmie. Nie tej jednak, którą widzimy na zewnątrz, tylko tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej.
Kolejnym czynnikiem ryzyka jest
brakregularnejaktywnościfizycznej.
Mamy coraz więcej dowodów na to,
że codzienna aktywność fizyczna
zmniejsza ryzyko występowania nowotworów, w tym raka prostaty. A jeżelinowotwórjużwystąpi,tojegoprzebieg jest łagodniejszy, co daje szansę
naskuteczniejszeleczenie,zmniejszą
liczbą powikłań.
Papierosy?

– Odgrywają istotną rolę i wiemy
już,żezaprzestaniepaleniawmłodym
wieku–poniżej40.rokużycia–jestskutecznymdziałaniemprofilaktycznym
chroniącymprzedwystąpieniemwielu nowotworów tytoniozależnych,
w tym raka gruczołu krokowego.
U chorych, którzy są długoletnimi
nałogowymipalaczami,przebiegchoroby jest o wiele cięższy, a leczenie
mniej skuteczne.
Wiele badań dotyczyło też innych
czynnikówryzyka,związanychnp.zawartościąwitaminyD,witaminyEczy
selenu w diecie, ale nie ma żadnych
jednoznacznych wyników potwierdzających ich protekcyjne działanie.
a co z seksem? Chroni czy nie
chroni przed rakiem prostaty?

– Seks sam z siebie nie ma ewidentnego związku z występowaniem
– lub nie – raka prostaty.
Co prawda jest publikacja naukowa, która opisuje protekcyjne działanie częstszych ejakulacji, ale brak na
raziedalszychpotwierdzeńzawartych
w niej wniosków.
a tak w ogóle to po co nam ta
prostata? Każdy o niej słyszał, ale
mało kto wie, do czego służy.

–Prostatajestnarządemnależącym
doukładupłciowegomężczyzny.Leży
podpęcherzemmoczowym.Przezsam
jejśrodekprzechodzicewkamoczowa,
czylirurka,przezktórąmoczwypływa
na zewnątrz z pęcherza moczowego.
Wielkość gruczołu krokowego
u młodego mężczyzny odpowiada
mniej więcej wielkości orzecha wło-

W czasie wizyty
u urologa mężczyzna jest
pytany o czynnik ryzyka
raka prostaty (choroby
w rodzinie, palenie,
otyłość) oraz
o trudności związane
z oddawaniem moczu

czu przerywany, zacinający się, konieczność parcia na pęcherz.
Jeżeli mamy te objawy, mamy łagodnyrozroststercza.Oczywiściemożesięzdarzyć,żektośmałagodnyrozrost, a oprócz niego równolegle rozwinie się rak. I na odwrót.
a jak rozpoznać raka?
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skiego. Z czasem gruczoł powiększa
swojąobjętość.Tumocnomusimypodkreślić–jesttozwiązanyzwiekiemłagodny rozrost, który najczęściej nie
ma nic wspólnego z nowotworem.
Etiologia rozrostu nie jest do końcajasna,wiemy jedynie,żezwiekiem
ten proces się nasila.
W gruczole krokowym są produkowane różnego rodzaju substancje,
któresąelementaminasienia.Między
innymibiałkoPSA,któreupłynnianasienieiumożliwiaswobodnedotarcie
plemników do komórki jajowej.
Czy bez prostaty można żyć?

– Tak, można, lecz każdy mężczyzna,któremuusuniemyprostatę,staje się bezpłodny.
U niektórych chorych usunięcie
gruczołu krokowego powoduje zaburzenia wzwodu nie dlatego, że w gruczole krokowym są mechanizmy odpowiedzialnezawzwódprącia,aledlatego,żeobokniegobiegniecałyskomplikowany system nerwów i naczyń.
Usuwając gruczoł krokowy podczas
operacji,częstouszkadzamytenerwy
inaczyniaodpowiedzialnezawzwód.
jak objawia się łagodny rozrost
prostaty?

– Przede wszystkim: częste oddawanie moczu w dzień, częste oddawanie moczu w nocy, tzw. parcie naglące, czyli natychmiastowa chęć oddawaniamoczu,uczucie,żeniewpełniopróżniłosiępęcherz,strumieńmo-

–Ztymniestetyjestproblem,gdyż
rak prostaty nie ma charakterystycznych, jednoznacznych objawów.
Musimynapewnozwracaćuwagę
na krwiomocz. Rak prostaty nie jest
najczęstszą przyczyną krwiomoczu,
ale może nią być.
Musimyzwracaćteżuwagęnaobjawy tzw. uogólnionejchoroby nowotworowej.Częstozdarzamisięspotykaćchorych,którzyprzychodząimówią:„Byłemleczonynarwękulszową,
nabólestawubiodrowego,nazmiany
zwyrodnieniowe w kręgosłupie, ale
niktnigdyniesprawdziłjeszczemojej
prostaty”. I okazuje się, że ten chory
ma masywne przerzuty do kręgosłupa z powodu raka prostaty.
To jest właśnie charakterystyczny
objaw rozsianej choroby – bóle związane z układem kostnym.
Od lat trwa dyskusja na temat
badań przesiewowych w kierunku
raka prostaty.

– Prowadziliśmy rozległe badania
dotyczące screeningu, czyli badania
przesiewowego, w kierunku wykrywania raka prostaty.Badania na dziesiątkach tysięcy osób i wciąż nie wiemy, czy powinniśmy je wdrażać.
Głównym problemem jest to, że
brakuje nam dobrego testu, który by
jednoznacznieodróżniłtychchorych,
którzymająrakaprostatyiwymagają
leczenia,odtych,którzyniesąchorzy.
Mamy test białka PSA, który potrafiwykryćrakaprostaty,zanimwystąpią objawy.
Czyli rak prostaty jest związany
z podniesieniem się poziomu tego
białka?

– Tak. Jednak nie zawsze podwyższony poziom PSA oznacza raka.
To duży problem, gdyż po stwierdzeniupodwyższonegopoziomuPSA
powinniśmy rozpocząć dalszą diagnostykę, wykonaćbiopsję. Te działania narażają pacjenta na powikłania,
takie jak ból i potencjalne infekcje.
Dotegodochodzistrachprzedchorobą nowotworową. Często pacjenci
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Jak może się obJawiać Rak pRostaty?
zWykle przez DłUgi
czas przebiega
bezObjaWOWO
albo powoduje jedynie
nieznaczne dolegliwości
przypominające objawy
typowe dla łagodnego
rozrostu gruczołu
krokowego, czyli: częste
oddawanie moczu, także
w nocy; trudności
w oddawaniu moczu
(trudności
z rozpoczęciem
oddawania moczu,
słaby lub przerywany
strumień); wrażenie
niepełnego opróżnienia
pęcherza.
jeśli rOzWój raka
pOstępUje, dochodzi do
powiększenia prostaty
oraz zajęcia
otaczających ją tkanek,
co wywoływać może:
krwiomocz; uczucie
pieczenia przy
oddawaniu moczu; bóle
w podbrzuszu;
nietrzymanie moczu;

przychodzą przestraszeni nieznacznym podwyższeniem wyniku testu
PSAwstosunkudopoprzedniegobadania i już są pewni, że mają raka.
Czyli to badanie dalekie od
doskonałości?

–Tak.Dlategozawszenamawiamy,
bynierobićtegobadanianawłasnąrękę,tylkowporozumieniuzlekarzem,
np. urologiem.
WPolscenormastężeniaPSAwynosi od 0 do 4 ng/ml. Jeśli pacjent ma
wynik3,jestpewny,żeniemasięczym
martwić.Jednakwynikwnormiewcale nie daje pewności braku choroby.
W ostatnim czasie rekomendacje
oceny wyniku są następujące: jeżeli
mężczyzna ma około 40-45 lat, powinienwykonaćpierwszytestPSAiwynik powinien być poniżej 1. W wieku
około 60 lat wynik testu nie powinien
przekraczać 2.
Czyli PSA poniżej 1 w wieku 40 lat
i PSA poniżej 2 w wieku 60 lat, przypisuje mężczyźnie bardzo niskie ryzyko rozwoju raka prostaty w kolejnych latach.
Jeżeli wyniki testów PSA są wyższe, należy w porozumieniu z urologiem rozpocząć wykonywanie regularnychtestów–najczęściejcoroklub
codwalata–otymdecydujelekarz.JeżelistężeniePSAjestwyraźniewysokie lub stale rośnie, pacjent powinien
poddać się pogłębionej diagnostyce.
Czyli biopsji?

– Jedynym dziś potwierdzeniem
raka prostaty jest wykonanie biopsji,
czyli nakłucie i pobranie tkanki gruczołu krokowego, jej ocena pod mikroskopem przez patologa i postawienie rozpoznania.
Wzdecydowanejwiększościprzypadków rozpoznajemyjedentyp–raka gruczołowego prostaty. Na szczęście obecnie potrafimy określić potencjałchoroby,czylito,czymamydo
czynienia z rakiem agresywnym, wysokiego ryzyka czy średniego lub niskiego ryzyka.
a inne badania, o którym wielu
mężczyzn nawet myśli niechętnie
– per rectum?

1

–Wczasiewizytyurolog,popierwsze,rozmawiazchorymnatematwystępujących u niego czynników ryzyka.Ponadtodokładniedopytujeoewentualneobjawyzwiązanezoddawaniem
moczu.

Druga rzecz to badanie fizykalne,
wtymbadanieperrectum.Chcępodkreślić, że jeżeli lekarz zachowa należytyszacunekdlapacjentaiintymność
badania, to absolutnie nie ma tu żadnego uszczerbku dla godności mężczyzny.Badaniemożewiązaćsięzpewnymdyskomfortem,alenieboli,trwa
dosłownie sekundy, jest tanie, a daje
namobrazstanugruczołukrokowego.
Jeżeli w badaniu per rectum mamywyczuwalnetwardeobszary,tonasuwanamtopodejrzenierakaprostaty.
Drugimpodstawowymbadaniem,
jak już wspomniałem, jest ocena stężeniaPSA,czylibiałkawsurowicykrwi.
Posługujemy się dziś również kalkulatorami,dziękiktórymmężczyzna
nie tylko może poszerzyć wiedzę na
temat problemów związanych z prostatą, lecz także uzyskać wskazówkę
natematswojegoryzykawystąpienia
raka gruczołu krokowego.
jak często powinniśmy się badać?

– To zależy od wyników pierwszegospotkania.Jeżeliniemamyżadnych
podejrzeń, PSA jest wyraźnie niskie,
nie musimy się spotykać co rok, możemytoodsunąćnawetnakilkalat.Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, jeżeli
wynik trochę odbiega od normy, spotykamy się co rok, dwa. Jeżeli wynik
jest wyraźnie nieprawidłowy, rozpoczynamy diagnostykę.
a gdy mamy już potwierdzoną
diagnozę? Co wtedy? Dlaczego
czasem lekarz może powiedzieć:
„Czekamy, po prostu czekamy...”.

–Tobardzociekawywątek,wymagającyniezmierniedobregopodejścia
zestronylekarza,aleteżzrozumienia
problemu i ogromnego zaangażowania ze strony mężczyzny.
Zdarzanamsięwykrycierakaprostatyuchorego,któryniemaabsolutnie żadnych objawów, ponieważ rak
jestwykrytywbardzowczesnymstadium.Jestnawettakieokreślenie„rak
niemyklinicznie”.Wiemy,żeupacjenta
chorego na raka niskiego lub bardzo
niskiegoryzykaszybszewdrożenieleczenianieprzyniesiemużadnegozysku,niewpłynienajegodługośćżycia.
W związku z tym badacze postawili sobie pytanie,czy takich chorych
nie można po prostu wyłącznie obserwować.Poangielskunazywa sięto
„activesurveillance”–aktywna(baczna) obserwacja.

zaburzenia wzwodu;
bóle w okolicy
lędźwiowej oraz krocza;
obecność krwi w
spermie.
Dalszy pOstęp
chOrOby pOlega
zWykle Na
pOWstaWaNiU
przerzUtóW.
zazwyczaj najpierw
przerzuty powstają
w węzłach chłonnych
miednicy. Najczęstszym
miejscem przerzutów
odległych są kości:
żebra, miednica,
kręgosłup. Wówczas
objawami choroby mogą
być: bóle kostne;
patologiczne złamania
kości (pod wpływem
nieznacznego urazu lub
nawet jego braku);
porażenie kończyn i inne
objawy ucisku na rdzeń
kręgowy (przypadki
pęknięcia kręgu lub
kręgów); powiększenie
węzłów chłonnych.

Idziśmamywieledowodównato,
żetakiepostępowaniejestuzasadnione, bezpieczne oraz gwarantuje zachowanie dobrego komfortu życia
Na czym polega aktywna
obserwacja?

–Mówimychoremu:„Mapanraka
niskiegoryzyka.Naraziestawiamysobie za cel nie leczenie radykalne, lecz
baczną obserwację, ale gdy tylko status zmieni się z raka niskiego ryzyka
narakawysokiegoryzyka,natychmiast
wdrożymyaktywne,radykalneleczenie”.
To postępowanie jest bezpieczne,
gdyżnawetjeślistatuschoregosięzmieni,efektywność leczenia radykalnego
jest dokładnie taka sama, jak gdybyśmy ją wdrożyli zaraz po diagnozie.
A pamiętajmy, że unikamy – czasami
przezwielelat–działańniepożądanych
wywołanych operacją.
Umężczyzn,którzymają,załóżmy,
60lat,sąwpełniswoichmożliwościintelektualnych, zawodowych, rodzinnych,wyraźneobniżeniejakościżycia
związane z powikłaniami pooperacyjnymi, takimi jak np. nietrzymanie
moczu lub brak wzwodu, jest ogromnym dyskomfortem oraz często obciążeniem psychicznym. Po co więc
serwować im leczenie, które w ogóle
nie wpłynie na długość ich życia?
Alepodkreślmy–postępowanieto
dotyczy wybranej grupy chorych.
Wkrajachwysokorozwiniętychod50
do80proc.rakówniskiegoryzykajest
poddawanych właśnie aktywnej obserwacji.
a u nas?

– O wiele, wiele mniej.
Dlaczego?

– Po pierwsze, musi do tego być
zmotywowany lekarz, bo wbrew pozoromtakiepostępowanieniepolega
natym,żechoremumówimy,iżmaraka niskiego ryzyka i prawdopodobne
nieumrzeztegopowodu,ijużgowięcejniewidzimy.Jestdokładnienaodwrót – bardzo „zaprzyjaźniamy” się
zchorym.Spotykamysięcotrzymiesiące,sprawdzamyjegoPSA,badamy
per rectum i regularnie wykonujemy
biopsję prostaty.
Podrugiepacjentczęstomówitak:
„Panie doktorze, wszyscy mi mówią,
żeimwcześniejrakwykryty,tymskuteczniej się go leczy, tym większe będę miał szanse na długie życie. Co mi
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pan tu mówi, że nie powinienem tego
raka leczyć?”.
I, OK, on ma rację, ale w przypadku, kiedy ma raka średniego lub wysokiego ryzyka. Jeśli mamy do czynienia z potwierdzonym rakiem niskiegoryzyka,tomodelpostępowania
„aktywna obserwacja” jest bezpieczny i uzasadniony.
Oczywiściechoryzawszemamożliwość przerwania aktywnej obserwacji, wdrożenia leczenia radykalnego – to jest jego decyzja.
Załóżmy, że diagnoza jest inna – rak
średniego lub wysokiego ryzyka.
Co wtedy?

– Taki chory musi być leczony aktywnie – z intencją całkowitego wyleczenia. Siadam naprzeciwko niego
i mówię: „Proszę pana, ma pan raka,
ale szanse na jego wyleczenie są bardzo duże”.
To pacjent podejmuje ostateczną
decyzję o wyborze metody leczenia.
ale on jest laikiem. To pan mu musi
wszystko wyjaśnić.

–Oczywiście.Iwtedytłumaczę,że
podstawowąmetodąjestleczeniechirurgiczne. Dlatego że ono daje nam
szansęna wieloletni, skuteczny efekt.
Operacjapoleganausunięciugruczołukrokowego,awniektórychprzypadkach wiąże się również z radykalnym usunięciem węzłów chłonnych
miednicy,szczególniegdyrakjestagresywny.
Zawsze wycinamy całą prostatę?

– Zawsze.
Nie da się wyciąć samego guza?

–Narazieniematakiejmożliwości.
Sąprowadzonebadanianatentemat,
ale aktualnie operacja polega na wycięciu całego gruczołu krokowego.
Wtedy zawsze pojawia się kwestia
konsekwencji tego wycięcia...

– To bardzo ważne i pacjent musi
być tego świadomy.
Podstawowympowikłaniemwczasieoperacjijestuszkodzeniestruktur
odpowiedzialnych za trzymanie moczu.
jak często się to zdarza i od czego
zależy?

– Przede wszystkim od doświadczenia chirurga.
Jeżeli pacjent jest w doświadczonych rękach, to ryzyko takich powikłań wynosi 1 proc., czyli zdarzają się
bardzorzadko.Niemniejw50czynawet w 70 proc. przypadkówmoże dochodzić do niewielkiego wykapywania moczu, które z czasem – czyli po
upływie kolejnych tygodni lub miesięcyodoperacji–samoistnieustępuje. Pełne nietrzymanie zdarza się naprawdę bardzo rzadko.
Innympowikłaniemsązaburzenia
wzwodu.Ituznówdużozależyoddoświadczenia operatora, ale też od zaawansowania choroby.
To znaczy?

– Po brzegach prostaty biegną nerwy i naczynia odpowiedzialne za
wzwód.Jeżelichorobajestbardzozaawansowanamiejscowo,jeżelirakjest
nie tylko wprostacie, leczprzechodzi
także przez jej torebkę i dotyka tych
nerwów, to je usuwamy – nie dlatego,
żechcemypozbawiaćkogośwzwodu,
tylkodlatego,żechcemypozbawićgo
wszystkichkomóreknowotworowych.
Priorytetemleczeniajednakjestleczenie onkologiczne. Jednak drugim
priorytetem jest oczywiście zachowanie jak najlepszej jakości życia.
Minimalizacja powikłań jest związana z technologią operacyjną. Chirurg oprócz swoich umiejętności powinienmiećdostępdonowoczesnych
technologii.
O jakich technologiach mówimy?

– O laparoskopii i robotyce.
Laparoskopiatooperowanieprzez
„dziurkę od klucza”, czyli przede

wszystkimminimalizacjaurazu,mniejsza traumatyzacja tkanek, na których
pracujemy, bardziej precyzyjne usunięcie prostaty i bardziej precyzyjne
działania odtwórcze, czyli odtworzenie ciągłości dróg moczowych.
Głównązaletąrobotykijestmożliwość obrazowania trójwymiarowego
– 3D, czego bardzo brakuje nam w laparoskopii.Zaletąrobotykijestteżprecyzyjniejsze preparowanie, czyli obróbka tkanek w czasie operacji.
Odwzorowanie ruchów chirurga
przez miniaturowe końcówki operacyjneporuszającesięprecyzyjniewewnątrzciałapacjentawrazzobrazem
3Ddajądużąprzewagęnadklasyczną
laparoskopią.
Czy można powiedzieć, że
nowoczesne technologie też dają
skutki uboczne leczenia, ale będą
one łagodniejsze, mniejsze?

– Całkowicie się pod tym podpisuję. Jednak najważniejsze jest doświadczenieurologa–tenfaktwpływa
na minimalizację powikłań.
jak procentowo wygląda kwestia
pooperacyjnych zaburzeń
wzwodu?

– W przypadku chirurgii otwartej
brak wzwodu sięga 90 proc.
To bardzo dużo.

– Jeśli operujemy klasycznie, na
„otwarte oczy”, bardzo trudno nam
jest ocenić, gdzie przebiegają nerwy
i jak te nerwy można oszczędzić – po
prostu ich nie widzimy.
Ile zabiegów z użyciem
nowoczesnej technologii wykonuje
się w Polsce?

– Mało. Wynika to niestety z tego,
żemamyzbytniskowycenianefinansowanieprocedurlaparoskopowych.
W naszym kraju ze względu na warunki refundacji korzystniej jest zrobić zabieg otwarty niż nowocześniejszy zabieg laparoskopowy.
Jako Polskie Towarzystwo Urologiczne ogromnie bolejemy nad tym
faktem i wielokrotnie próbowaliśmy
promować nowoczesne metody operacyjne, aby były powszechnie wprowadzane w szpitalach i stały się standardowymelementempostępowania.
Np. w USA otwartych zabiegów
usunięcia raka prostaty właściwie już
się nie wykonuje.
a robotyka?

–Systemyrobotowesąpraktycznie
niedostępne w powszechnej opiece
zdrowotnej w Polsce.
a jeżeli nie chirurgia, to kolejnym
elementem leczenia jest co?

–Technikiopartegłównienaradioterapii,czylinaświetlania.Wostatnich
latach dokonał się ogromny postęp
wtejdziedzinie.Mamybardzoprecyzyjnetechnikinaświetlaniazzewnątrz,
alemamyteżbrachyterapię,którapolega na podawaniu promieniowania
bezpośredniodogruczołukrokowego.
Chirurgia czy naświetlania – od
czego to zależy?

– Od decyzji pacjenta. To są konkretnesytuacje.Jeżelichoryjestwstarszym wieku i jest obciążony innymi
chorobami, to powikłania chirurgicznegoleczeniarakagruczołukrokowego mogą stanowić dla niego dodatkowe zagrożenie.
Wzwiązkuztymproponujemymu
mniej obciążające metody postępowania, czyli np. radioterapię.
Zkoleiimmłodszyjestpacjent–poniżej 60. roku życia – i chcemy go wyleczyćtrwale,żebyprzezkolejne30lat
byłwolnyodchorobynowotworowej,
musimy wybrać metodę, która daje
największągwarancję,czylichirurgię.
Ale – jak powtarzam – zawsze musimy zwracać uwagę na preferencje
ciąg dalszy na s. 
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 Dokończenie ze s. 
chorego. Jeżeli pacjent mówi: „Panie
doktorze,jasiętegochcępozbyć,janie
chcężadnychleków,naświetlań,jachcę
fizyczniemieć to wycięte”,to nie proponuję radioterapii. Oczywiście zawsze należy poinformować chorego
owszystkichmożliwychopcjach,jednak zgodnie z jego decyzją skupiam
się na leczeniu operacyjnym.
Jednak są też sytuacje, gdy chory
mówi:„Paniedoktorze,absolutnieżaden nóż, bo moja ciocia miała operację pęcherzyka żółciowego i to się źle
skończyło”.Mająctonauwadze,znów
informujęowszystkichmetodach,ich
wadach i zaletach, ale ostateczną decyzję podejmuje pacjent.
Kolejny etap choroby – rak
„wyszedł” poza prostatę.

–Mamywtedytzw.chorobęuogólnioną, czyli przerzuty, które najczęściej występują w układzie kostnym.
Jeżeliprzerzutówjestkilkalubwięcej, chory jest w zasadzie poza możliwością wyleczenia. Oferujemy terapię,któramawyraźniespowolnićrozwojuchorobyiograniczenieobciążeń
związanych z przerzutami.
Już wiele lat temu zauważono, że
rozwój raka prostaty zależny jest od
hormonów męskich – androgenów,
w tym od testosteronu. Można to porównać do kwiatka, który potrzebuje
wody. I tą wodą dla raka prostaty jest
testosteron. Jeżeli odetniemy tę wodę, to on będzie powoli usychał.
Wielokrotnie widziałem chorych
zwłaśniezdiagnozowanymrozsianym
rakiem prostaty, którzy przychodzili
cierpiący, z ogromnym bólem, ledwo
się poruszali, czasami wręcz na wózr
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prostata leży
pod pęcherzem
moczowym.
przechodzi
przez nią cewka
moczowa, którą
mocz wypływa
na zewnątrz

gające na tzw. przerywanej hormonoterapii, ma uzasadnienie.
Niestety,uprawiewszystkichchorych po pewnym czasie choroba nawraca. Dochodzi do narastania przerzutów, dolegliwości bólowych, pogorszenia się stanu chorego.
Co wówczas?

– Dzięki badaniom z ostatnich lat
możemy chorym zaproponować odpowiedniesekwencjeleczenia.Oddawna znany jest docetaksel – jeden z najważniejszych chemioterapeutyków.
Znowszychlekówdysponujemyoctanem abirateronu ci enzalutamidem.
jak działają?

ku.Powdrożeniuleczeniahormonalnego w ciągu kilku tygodni zmieniali
sięwnormalniefunkcjonującychmężczyzn, chodzących, stosujących niewielkieilościlekówprzeciwbólowych,
powracających do normalnego życia.
To są spektakularne poprawy. `
Fachowo nazywa się to kastracją?

– Tak. Możemy ją wykonać chirurgicznie, czyli przez usunięcie jąder.
Mamyteżdodyspozycjikastracjęfarmakologiczną. I jedno, i drugie postępowanie ma plusy i minusy.
Kastracja chirurgiczna oznacza
działanie trwałe, do końca życia. Jest
takżerelatywnietania,botodośćprostyzabieg.Jednaktakizabiegjestbardzo obciążający psychicznie dla wielu pacjentów ze względu na to, że dla
większości mężczyzn jądra stanowią
niezmiernie ważny element ciała.
Przy działaniu farmakologicznym
jądra pozostają, ale efekt biologiczny
jest taki sam, jakbyśmy je usunęli.
Leczeniefarmakologicznejestodwracalne,czylipozaprzestaniuleczeniapoziomtestosteronuwzrasta.Uniektórych chorych postępowanie poleK

naJnowsze sposoby n

– Mimo że mamy kastracyjne stężenie testosteronu w surowicy krwi,
komórka nowotworowa jest na tyle
„sprytna”,żesamazaczynaprodukowaćtestosteron.Ponadtodochodzido
zaburzeńszlakówmolekularnychczy
nadekspresjireceptorówandrogenowych.Nowoczesnesposobyleczenia,
poprzez różne skomplikowane mechanizmy, temu przeciwdziałają.
Zaletą nowych leków jest to, że są
wformietabletek,mająniewielkiedziałanianiepożądaneisąefektywne–mamynatowieledowodównaukowych.
Niestety, octan abirateronu jest
unasdostępnywograniczonychwskazaniach,aenzalutamidniejestwogóle refundowany.
Mimotochciałbympodkreślić,że
naprawdęmamydziśpacjentowizzaawansowanym rakiem prostaty wieledozaoferowania.Chory,którywiele lat temu był skazany tylko na usunięcie jąder, teraz ma pełną sekwencję terapii – jeden lek, drugi, kolejny.
Nigdyniezostawiamypacjenta,cały czas o niego walczymy z pomocą
różnych opcji terapeutycznych. 
L

lekarze i naukowcy
bezustannie pracują nad
coraz lepszymi metodami
diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji. Niektóre
z najnowocześniejszych
technik są już dostępne
w polsce. Niestety, trzeba
za nie płcić, bo
wykraczają poza
standardową opiekę
w ramach NFz.
WOjCIeCh MOSKal

badanie molekularne
4kscore test
– To jedna z metod, które dziś zmieniają perspektywę diagnostyki i leczenia raka prostaty – mówi dr Stefan W. Czarniecki z HIFU Clinic
– Centrum Leczenia Raka Prostaty,
Szpital Medicover w Warszawie.
4KscoreTestjestrekomendowany m.in. przez: Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU), Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) oraz National Comprehensive Cancer Network (NCCN).
–Dotejporymieliśmydodyspozycji badanie per rectum i badanie
PSA. Pamiętajmy jednak, że można
mieć np. raka przy niskim, „prawiA

dłowym”stężeniuPSA.BadaniePSA
jest mało precyzyjne i mało specyficzne. Często byliśmy jak dzieci we
mgle. 4Kscore zmienia tę sytuację
– mówi dr Czarniecki.
Badanietopozwalawielelatwcześniejprzewidzieć,czyudanejosoby
istniejeryzykorozwojuistotnegoklinicznie,czyliagresywnegorakaprostaty. Pomaga podjąć decyzję o konieczności rozszerzenia diagnostyki, w tym wykonania biopsji także
u pacjentów z pozornie prawidłowym stężeniem PSA.
– Jest to nieinwazyjne badanie
z krwi bazujące na algorytmie
z uwzględnieniem czterech białek
– kalikrein – w jej osoczu. Ich wzajemneproporcje,zdodaniemwyniku badania palpacyjnego prostaty,
wywiadu,wiekuitd.dająwynik,który ocenia ryzyko agresywnej postaci raka prostaty, nawet z kilkunastoletnim wyprzedzeniem – wyjaśnia
dr Czarniecki. – W Szwecji wykonano„biobanking”–pobranoponad20
tys. próbek krwi i je zamrożono. Po
kilkunastulatachsprawdzono,uktórychztychmężczyzn,którychpróbki zamrożono, rozpoznano przerzutowego raka prostaty. Następnie
odmrożonopróbkiiustalonowspólne mianowniki. Okazało się, że już
w momencie pobrania – kilkanaście
lat wcześniej – w ich krwi wynik testu 4Kscore sugerował, że ta agresywnapostaćrakaprostatysiępojawi.
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