Arkusz informacyjny
Polish

Zaburzenia prostaty
Niniejszy arkusz informacyjny zawiera odpowiedzi na czÍsto zadawane pytania zwiπzane z gruczo≥em
prostaty. Wielu mÍøczyzn uwaøa, øe posiadanie wiarygodnych informacji jest najlepszπ broniπ w
walce z tπ chorobπ. Mimo øe arkusz ten nie zastπpi rozmowy z lekarzem lub wykwalifikowanπ
pielÍgniarkπ, znajdziecie w nim paÒstwo odpowiedzi na wiele nurtujπcych was pytaÒ.

Co to jest prostata?
Prostata, zwana rÛwnieø sterczem lub gruczo≥em
krokowym jest gruczo≥em p≥ciowym wystÍpujπcym
wy≥πcznie u mÍøczyzn. U doros≥ego mÍøczyzny osiπga
ona wielkoúÊ orzecha w≥oskiego. Gruczo≥ ten znajduje
siÍ u nasady cz≥onka pod pÍcherzem, tuø przed
odbytem (odbytnicπ).
Zadaniem prostaty jest produkcja waønych sk≥adnikÛw
p≥ynu nasiennego.
Przez úrodek prostaty przebiega wπski otwÛr. Cewka
moczowa, ktÛrej rola polega na wydalaniu moczu z
pÍcherza, prowadzi przez otwÛr do czubka cz≥onka.

ï Problemy z wstrzymaniem przep≥ywu strumienia
moczu.
ï Oddawanie moczu zabiera im d≥uøej ze wzglÍdu
na os≥abiony lub przerywany strumieÒ moczu.
ï Wykapywanie moczu z cewki po jego oddaniu.
ï ZwiÍkszona czÍstotliwoúÊ oddawania moczu w
ciπgu dnia, mimo øe moczu prawie wcale nie ma.
ï Wstawanie do toalety w nocy, mimo øe kiedyú
przesypia≥o siÍ ca≥π noc, co moøe byÊ ürÛd≥em
zmÍczenia i irytacji.
ï Uczucie nag≥ej potrzeby skorzystania z toalety.
ï Uczucie nieca≥kowitego oprÛønienia pÍcherza,
albo potrzeby kolejnej wizyty w toalecie, mimo øe
moczu wcale nie ma.
ï BÛl lub uczucie pieczenia przy oddawaniu
moczu.

PêCHERZ
MOCZOWY

ï Sporadycznie pojawiajπca siÍ w moczu krew, z
czym naleøy zawsze udaÊ siÍ do lekarza.

PROSTATA

MÍøczyüni, u ktÛrych pojawiajπ siÍ tego rodzaju
dolegliwoúci powinni zg≥osiÊ siÍ do lekarza. Nie sπ
one czÍúciπ procesu starzenia siÍ, a odpowiednie
leczenie moøe zdecydowanie pomÛc.
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Przyczyny wystÍpowania dolegliwoúci
J•DRA

Objawy
U starszych mÍøczyzn po piÍÊdziesiπtce problemy z
prostatπ wystÍpujπ czÍsto. Przewaønie objawiajπ siÍ
one k≥opotami przy oddawaniu moczu. Mogπ pojawiÊ
siÍ rÛwnieø nastÍpujπce zmiany:
ï Problem z rozpoczÍciem oddawania moczu,
zw≥aszcza w poúpiechu.

W 90% przypadkÛw, przyczynπ wystÍpowania
dolegliwoúci jest powiÍkszenie gruczo≥u prostaty, ktÛry
wywiera ucisk na cewkÍ moczowπ. Choroba ta nazywa
siÍ ≥agodnym rozrostem prostaty (ang. benig prostatic
hyperplasia) czyli BPH, a spowodowania jest
zmianami hormonalnymi zachodzπcymi w prostacie.
Zmiany te pojawiajπ siÍ u po≥owy mÍøczyzn po
piÍÊdziesiπce i nie oznaczajπ raka.
OpuchniÍcie
prostaty
moøe
byÊ
czasami
spowodowane infekcjπ zwanπ zapaleniem gruczo≥u
krokowego (ang. prostatitis), ktÛrej objawy podobne sπ
do BPH, ale wystÍpujπ najczÍúciej u m≥odszych
mÍøczyzn.
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PamiÍtaj - wiÍkszoúÊ objawÛw nie oznacza raka i
moøe byÊ skutecznie leczona.

Rola lekarza
Po pierwsze lekarz musi zorientowaÊ siÍ, co jest
przyczynπ wystÍpujπcych zaburzeÒ.
Do badaÒ
diagnostycznych naleøπ:

Ocena gruczo≥u krokowego palcem przez
odbytnicÍ
Badanie lekarskie polega na manualnej (poprzez
odbytnicÍ) ocenie wielkoúci, konsystencji i kszta≥tu
powierzchni gruczo≥u krokowego.

Badanie poziomu antygenu PSA w surowicy
Badanie to okreúla poziom antygenu PSA
produkowanego przez prostatÍ. Jeúli poziom PSA jest
podwyøszony, moøe to oznaczaÊ obecnoúÊ raka
prostaty, ale w celu potwierdzenia diagnozy,
niezbÍdne sπ dalsze badania lekarskie.

Biopsja
Jeúli badania PSA lub manualne badanie prostaty
przez odbytnicÍ wykaza≥o zmiany, lekarz moøe
skierowaÊ pacjenta do specjalisty urologa. Urolog
moøe zaleciÊ biopsjÍ, ktÛra polega na umieszczeniu
sondy w odbytnicy, pomagajπcej w wykryciu zmian
na powierzchni prostaty.
Pobierane sπ prÛbki
(szeúÊ lub wiÍcej) tkanki prostaty, ktÛre wysy≥ane sπ
do laboratorium na kolejne badania.
Zabieg ten nie zawsze wykonywany jest pod
narkozπ. Lekarze udzielajπ bliøszych informacji na
ten temat.
Biopsja jest jedynπ najpewniejszπ metodπ na
potwierdzenie rozpoznania raka prostaty. Pomaga
ona rÛwnieø w ustaleniu najlepszych metod
leczenia, postÍpu raka oraz tempa rozrostu.

Leczenie dolegliwoúci prostaty
i raka prostaty
Leczenie uzaleønione jest od rodzaju oraz
zaawansowania choroby. Lekarz bÍdzie w stanie
ustaliÊ najlepsze metody postÍpowania w danej
sytuacji. MÍøczyüni z powiÍkszonπ prostatπ nie
podlegajπ zwiÍkszonemu ryzyku zachorowania na
raka prostaty.

BPH
Choroba ta moøe byÊ leczona farmakologicznie lub
operacyjnie. årodki farmakologiczne mogπ zmieniÊ
poziom hormonÛw w organizmie lub rozluüniÊ albo
zmniejszyÊ objÍtoúÊ prostaty, przez co przestaje ona

uciskaÊ na cewkÍ moczowπ. Leki te przewaønie
przyjmuje siÍ przez kilka miesiÍcy zanim poprawa
staje siÍ zauwaøalna. Zaøywa je siÍ do czasu, aø
dolegliwoúci ustπpiπ, przez ca≥y czas stosujπc siÍ
do zaleceÒ lekarza.
Metody operacyjne, w ktÛrych usuwana jest czÍúÊ
prostaty uciskajπca na cewkÍ moczowπ, jak rÛwnieø
zabiegi laserowe oraz mikrofalowe mogπ rÛwnieø
byÊ stosowane w leczeniu BPH.

Zapalenie gruczo≥u krokowego
Choroba ta leczona jest przewaønie antybiotykami,
ktÛre zazwyczaj zaøywa siÍ przez kilka miesiÍcy. U
niektÛrych mÍøczyzn stosuje siÍ teø metodÍ
operacyjnπ, ktÛra pomaga w usuniÍciu ucisku
prostaty na cewkÍ moczowπ.

Rak prostaty
W niektÛrych przypadkach rak prostaty nie wymaga
leczenia. Sta≥a kontrola lekarska, w ramach ktÛrej
lekarz regularnie sprawdza wszelkie zachodzπce
zmiany jest czÍsto stosowanπ metodπ. Innego
rodzaju leczenie moøe byÊ zalecane ewentualnie w
pÛüniejszym stadium rozwoju raka.
Leczenie zaleøy od objÍtoúci i obszaru raka, wieku i
ogÛlnego stanu zdrowia.
Metody operacyjne
usuniÍcia prostaty stosowane sπ zazwyczaj w
przypadkach, w ktÛrych nie wystπpi≥y jeszcze
przerzuty.
U niektÛrych mÍøczyzn stosuje siÍ
radioterapiÍ
lub
brachoterapiÍ
(wewnÍtrznπ
radioterapiÍ). U mÍøczyzn, u ktÛrych wystπpi≥y
przerzuty, stosuje siÍ terapiÍ hormonalnπ, ktÛra
wstrzymuje lub zwalnia rozwÛj nowotworu.
Przed
podjÍciem
decyzji
na
temat
najodpowiedniejszego rodzaju leczenia dobrze jest
postaraÊ siÍ o opiniÍ drugiego lekarza.

Czy leczenie wiπøe siÍ z powik≥aniami?
Leczenie operacyjne i radioterapia przy raku
prostaty wiπøe siÍ z trzema powik≥aniami.
ï NiektÛrzy mÍøczyøni nie sπ w stanie uzyskaÊ
wzwodu (cierpiπ na impotencjÍ). Dzieje siÍ
tak dlatego, øe nerwy powodujπce wzwÛd
przechodzπ przez prostatÍ.
W niektÛrych
przypadkach nerwy ulegajπ uszkodzeniu ze
wzglÍdu na pozycjÍ, w ktÛrej umiejscowi≥ siÍ
rak.
ï W wyniku operacji niektÛrzy mÍøczyüni tracπ
kontrolÍ nad moczem (nie trzymajπ moczu) ze
wzglÍdu na uszkodzenie miÍúni wokÛ≥
prostaty.

ï Leczenie radioterapiπ czasami moøe wp≥ywaÊ
negatywnie na jelito i wystÍpowanie biegunki
w trakcie leczenia lub uszkodzenie jelita
wymagajπce leczenia. Powik≥ania wystÍpujπce
w wyniku powyøszych metod sπ rÛwnieø
skutecznie leczone.
Warto porozmawiaÊ z lekarzem przed podjÍciem
decyzji o leczeniu lub zadzwoniÊ do Infolinii Cancer
Information w jÍzyku polskim pod numerem
9209 0165.

Czy powinienem poddawaÊ siÍ
regularnym badaniom kontrolnym lub
masowym nawet, jeúli nic mi nie
dolega?
Osoby biorπce pod uwagÍ przeprowadzenie badaÒ
na raka prostaty powinny to przemyúleÊ.
Od wielu lat toczy siÍ oøywiona i zawi≥a debata na
temat badaÒ na raka prostaty. NiektÛrzy uwaøajπ,
øe mÍøczyüni, po osiπgniÍciu pewnego wieku,
powinni regularnie byÊ badani. Inni twierdzπ, øe
sprawa ta powinna byÊ indywidualnym wyborem
kaødego mÍøczyzny opartym na wiarygodnych
informacjach.
My uwaøamy, øe kaødy mÍøczyzna powinien zdobyÊ
niezbÍdne informacje na temat badaÒ, wziπÊ je pod
uwagÍ, porozmawiaÊ z pielÍgniarkπ onkologicznπ w
jÍzyku polskim pod numerem 9209 0165 i przeczytaÊ
informacje na temat prostaty i leczenia dolegliwoúci
w dostÍpnych broszurach. Moøna teø zajrzeÊ na
naszπ stronÍ internetowπ www.prostatehealth.org.au
oraz porozmawiaÊ z mÍøczyznami, ktÛrzy przeszli
chorobÍ raka prostaty i lekarzem.
Dysponujemy wieloma zasobami i jesteúmy w
stanie pomÛc ci w zdobyciu niezbÍdnych informacji.
W chwili obecnej nie zalecamy rutynowych badaÒ
na raka prostaty poniewaø nie dysponujemy
wiarygodnymi dowodami, øe dziÍki nim bÍdzie
moøna zapobiec úmierci mÍøczyzn. Z drugiej
jednak strony nie jesteúmy pewni, czy rutnowe
badania nie sπ skuteczne, tak wiÍc nie odradzamy
ich wykonywania.
W chwili obecnej badania
naukowe, ktÛre kiedyú byÊ moøe udzielπ odpowiedzi
na te pytania prowadzone sπ na szerokπ skalÍ.
Sam powinieneú podjπÊ tÍ dezyzjÍ.
zalecamy, abyú zapozna≥ siÍ z
dostÍpnymi informacjami.

My tylko
wszelkimi

Bliøszych informacji udziela infolinia w jÍzyku
polskim pod numerem 9209 0165.
Zajrzyj na stronÍ internetowπ Lions Australia
Prostate Cancer pod dresem
ww.prostatehealth.org.au.

