
Рак простати(передміхурової залози)



Рак простати - злоякісне новоутворення, що

розвивається з епітелію передміхурової залози. 

У чоловіків це онкологічне захворювання з усіх

видів раку вважається найбільш поширеним, 

причому в останні роки спостерігається

тенденція його зростання (близько 3% щорічно). 

За даними різних дослідників, серед усіх

онкохворих чоловіків, рак передміхурової залози

спостерігається у 10% пацієнтів.

Найчастіше рак простати діагностують у 

чоловіків у віці 55-60 років і старше. У країнах

Західної Європи рак передміхурової залози на 

третьому місці серед чоловічих онкологічних

хвороб, а в Америці вийшов на перше місце. За 

захворюваності в Україні рак простати зайняв

четверту позицію. Щороку реєструють приблизно

6.5 тисяч нових випадків.



Фактори які впливають на розвиток раку простати

 Вік;

 Генетична схильність;

 Вплив канцерогенних факторів;

 Гіперплазія простати (аденома простати), що

прогресує;

 Спосіб життя. 



Класифікація раку простати

Стадія I: клінічних проявів немає.

Стадія II: порушень сечовипускання й інших ознак хвороби немає; при ректальному 

дослідженні виявляють щільний вузол у залозі; діагноз установлюють при біопсії; 

метастази в цій стадії рідкісні.

Стадія III: часте сечовипускання, гематурія, інші симптоми; пухлина проростає насінні

пухирці, підставу сечового міхура і бічні стінки таза; біопсія підтверджує діагноз; у 

половині випадків знаходять метастази в тазові і заочеревинні лімфатичні вузли.

Стадія IV: частіше пухлина великих розмірів із вираженими дизурічними розладами; 

основна характерна ознака цієї стадії - наявність метастазів у кістки й інші органи. У 

сироватці крові в 70% випадків виявляється високий рівень кислої фосфатази.



Симптоми раку простати:

• Часті сечовипускання;

• Відчуття неповного випорожнення

сечового міхура; 

• Переривчастий і слабкий струмінь сечі;

• Часті позиви до сечовипускання;

• Проблеми з утриманням сечі;

• Печіння або біль при сечовипусканні; 

• Гематурія(кров у сечі);

• Болі в промежині;

• Еректильна дисфункція; 



Діагностика

• Пальцеве ректальне

дослідження;

• трансректальне

ультразвукове сканування

(УЗД простати);

• аналіз крові на специфічний

антиген простати (PSA, PSA 

free);

• біопсія простати (біопсія

передміхурової залози).

Для виключення метастазування, 

проводиться МРТ і КТ органів малого 

тазу, а також сцинтиграфія кісток. 



Лікування

1. Хірургічний;

2. Хіміотерапія;

3. Променева те0рапія.



При раку простати прогноз 

частіше несприятливий через 

пізнє виявлення і раннє

виникнення множинних

метастазів. Нажаль близько

90% раків передміхурової

залози виявляються в III - IV 

стадії. Радикальна 

простатектомія, проведена при 

ранній стадії рака у хворих у 

віці молодше 70р. забезпечує

10-15-літню виживаність. У 

цілому після лікування 5-літня 

виживаність при I-II стадії

складає 85%, III стадії -50%, IV 

стадії - 20%.

Прогноз



 Профілактичне (1 разів на рік) ректальне

дослідження, яке необхідно проводити

кожному чоловіку старше 40 років. 

 Здоровий спосіб життя. Відмова від

шкідливих звичок, таких як куріння, 

зловживання алкоголем. Також необхідно

підвищити рівень фізичної активності.

 Харчування. Особливе значення в 

харчуванні необхідно приділяти овочам і 

фруктам (томати, капуста, брокколі, соя, 

виноград та ін.). Паралельно необхідно

обмежити споживання продуктів, що

містять тваринні жири і кальцій.

ПРОФІЛАКТИКА


