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Нехай цей
посібник для
пацієнтів
(NCCN Guidelines
for Patients®)
стане вашим
путівником

9Покрокові рекомендації щодо варіантів лікування раку, які, імовірно, матимуть
найкращі результати.

9На основі рекомендацій з лікування, якими користуються медичні працівники
у всьому світі.

9Призначені для того, щоб допомогти вам обговорити лікування онкозахворювання
з лікарями.
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Про посібник

Посібники для пацієнтів (NCCN Guidelines for Patients®) розроблені мережею
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)

		

		



NCCN Clinical Practice
Guidelines in Oncology
(NCCN Guidelines®)



NCCN
Альянс провідних онкологічних
центрів у Сполучених Штатах,
які займаються медичною
допомогою пацієнтам,
дослідженнями та освітою.

Онкологічні центри,
які належать до складу NCCN:
NCCN.org/cancercenters

		

 Розроблені лікарями з

онкологічних центрів мережі NCCN
на основі новітніх досліджень
і багаторічного досвіду.

 Для постачальників онкологічних
послуг у всьому світі.

 Експертні рекомендації щодо

скринінгу, діагностики та лікування
раку.

Безкоштовно онлайн на
NCCN.org/guidelines

Посібники NCCN для
пацієнтів





Містять інформацію з посібників
NCCN у форматі, який легко
зрозуміти.

 Для онкохворих та тих, хто їх
підтримує.

 Пояснюють варіанти лікування
раку, спрямовані на найкращі
результати.

Безкоштовно онлайн на
NCCN.org/patientguidelines

і за фінансової підтримки фонду NCCN Foundation®
Цей посібник NCCN для пацієнтів складений на основі посібника NCCN (NCCN Guidelines®) для раку передміхурової залози
(версія 2.2020 від 21 травня 2020 р.).
© 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Усі права застережено. Посібник NCCN
для пацієнтів та ілюстрації, що містяться в ньому, не можуть бути відтворені в будь-якій формі для
будь-яких цілей без письмового дозволу NCCN. Нікому, включно з лікарями або пацієнтами, не
дозволяється використовувати цей посібник NCCN у жодних комерційних цілях. Ніхто не має права
заявляти, затверджувати або давати підстави вважати, що змінена будь-яким чином версія цього
посібника бере свій початок від офіційного видання посібника NCCN для пацієнтів, складена на
його основі, пов’язана з ним або походить з нього. Робота над посібниками NCCN не припиняється,
зміст оновлюється в міру появи нових значущих даних. NCCN не дає жодних гарантій щодо їхнього
змісту, використання чи застосування, а також відмовляється від будь-якої відповідальності за
застосування чи використання будь-яким способом.
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Надали підтримку

Посібник схвалили
Каліфорнійська коаліція проти раку
передміхурової залози (California Prostate
Cancer Coalition, CPCC)

Фонд підтримки досліджень у галузі раку
передміхурової залози
(Prostate Cancer Foundation)

CPCC рада можливості підтримати публікацію цього
важливого інформаційного ресурсу. Ми вважаємо, що це
найбільш зрозумілий і повний посібник для чоловіків із
раком передміхурової залози, які хочуть по-справжньому
зрозуміти, що це за хвороба та які є спеціальні варіанти її
лікування. prostatecalif.org

Фонд Prostate Cancer Foundation є провідною благодійною
організацією у світі, яка займається фінансуванням
наукового пошуку методів лікування раку, що зберігають
життя. Посібник NCCN для пацієнтів із розповсюдженим
раком передміхурової залози надає важливу інформацію
про діагностику та лікування в зрозумілому форматі. Базові
знання, які він дає, допоможуть пацієнтам та членам їхніх
родин під час обговорення з лікарями можливих варіантів
лікування. pcf.org

Група підтримки чоловіків з онкологічними
захворюваннями (Malecare Cancer Support)

Члени групи Malecare знають, що немає нічого
складнішого, ніж вибір методу лікування раку
передміхурової залози. Посібник NCCN для пацієнтів —
чудова відправна точка для обговорення цього питання,
насамперед для афроамериканців, які помирають від
раку передміхурової залози вдвічі частіше, ніж європейці.
malecare.org

Фонд урологічної допомоги
(Urology Care Foundation)

Фонд Urology Care Foundation є провідним у світі
некомерційним фондом у галузі підтримки урологічної
допомоги й офіційним фондом Американської урологічної
асоціації. Ми щиро раді підтримати посібник NCCN
для пацієнтів, адже є організацією, яка твердо вірить у
важливість надання пацієнтам із раком передміхурової
залози, особам, які доглядають за ними, і тим, хто
постраждав від цього захворювання, освітніх інструментів
і ресурсів, потрібних для ухвалення обґрунтованих рішень
щодо догляду й лікування. urologyhealth.org

Національний альянс коаліцій із боротьби
з раком передміхурової залози в різних
штатах (National Alliance of State Prostate
Cancer Coalitions, NASPCC)

NASPCC рішуче підтримує посібник NCCN для пацієнтів
із розповсюдженим раком передміхурової залози, бо це
неоціненний ресурс як для пацієнтів, так і для інших осіб.
Це надійна й важлива інформація про рак передміхурової
залози в зрозумілому форматі. naspcc.org

Організація з інформування в галузі раку
передміхурової залози серед ветеранів та
військовослужбовців
(Veterans Prostate Cancer Awareness, VPCa)

Наша організація високо оцінює Національну всеосяжну мережу
раку передміхурової залози (NCCN) за розробку рекомендацій
для пацієнтів. Їх можна розглядати як стандарт в освіті та
підвищенні обізнаності в пацієнтів із раком передміхурової
залози й медичних працівників. Від імені всіх ветеранів VPCa
дякує мережі NCCN за надання цього цінного інструменту, що
використовується як посібник про лікування раку передміхурової
залози. vetsprostate.org

Національний фонд поінформованості про
рак передміхурової залози (National Prostate
Cancer Awareness Foundation, PCaAware)

Чудовий ресурс для пацієнтів, які прагнуть краще та ясніше
зрозуміти шлях, який їм доведеться пройти. pcaaware.org

ZERO — The End of Prostate Cancer
(некомерційна організація боротьби з раком
передміхурової залози)

Кожні 16 хвилин один чоловік програє боротьбу з раком
передміхурової залози. Як провідна національна організація
з інформаційно-просвітницької діяльності в галузі раку
передміхурової залози ZERO з гордістю підтримує посібник
NCCN для пацієнтів — першочерговий ресурс, який допомагає
пацієнтам та їхнім родинам орієнтуватися на шляху до
подолання раку передміхурової залози. Додаткові безкоштовні
ресурси й програми підтримки для пацієнтів із раком
передміхурової залози можна знайти на zerocancer.org

Щедру підтримку надали
Marianne and Donald Green
Francine Parnes
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Основні відомості про рак передміхурової залози

Передміхурова залоза

Передміхурова залоза, або простата, — це
залоза, розташована під сечовим міхуром.
У разі розповсюдження раку передміхурової
залози захворювання неможливо
вилікувати за допомогою операції або
променевої терапії. Розповсюджений рак
передміхурової залози може метастазувати,
але не завжди. У цьому розділі
представлені загальні відомості про рак
передміхурової залози.

Передміхурова залоза розташована під сечовим
міхуром — біля основи пеніса й перед прямою
кишкою. Передміхурову залозу можна намацати під
час ректального обстеження. У чоловіків простата
має тенденцію збільшуватися з віком.
Передміхурова залоза оточує уретру. Уретра —
це трубчастий орган, через який сеча виводиться
із сечового міхура, а також з організму. Над
простатою і позаду сечового міхура розташовані
два сім’яні пухирці. Сім’яні пухирці — це також
залози, які виробляють рідину, що міститься в
спермі. Сперма виходить з організму через уретру.

Передміхурова залоза
За розмірами й формою передміхурова залоза
нагадує волоський горіх. Залоза — це орган, який
виробляє рідини або хімічні речовини, потрібні
організму. Передміхурова залоза виробляє рідину
білого кольору, яка є одним із компонентів сім’яної
рідини. Сім’яна рідина складається зі сперми
яєчок і рідини з передміхурової залози, а також
з інших статевих залоз. Під час еякуляції сперма
виділяється з організму через пеніс.

Передміхурова
залоза
Передміхурова залоза
розташована нижче
сечового міхура.

Сечовід

Сечовий міхур
Сім’яний пухирець
Сім’явипорскувальна
протока
Простата

Пряма кишка

Пеніс
Уретра

Анус

Печеристе тіло

Яєчко
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Основні відомості про рак передміхурової залози

Факти про рак передміхурової залози

Факти про рак передміхурової
залози

Як поширюється рак
передміхурової залози
Рак — це захворювання, яке починається в
клітинах вашого тіла. Рак передміхурової залози
починається в клітинах передміхурової залози.
Майже всі злоякісні пухлини передміхурової залози
є аденокарциномами. Аденокарцинома — це рак,
який виростає з клітин, які виділяють рідини або інші
речовини. У цій брошурі основна увага приділяється
саме аденокарциномам передміхурової залози.

Чинник ризику — це все, що підвищує ймовірність
раку.
Далі наведено декілька фактів.
 Для всіх чоловіків є ризик захворіти на рак

передміхурової залози.
 Рак передміхурової залози розвивається

На відміну від нормальних клітин, ракові клітини
можуть рости або розповсюджуватися, утворюючи
пухлини в інших частинах тіла. Це називається
метастазуванням.

в 1 з 9 чоловіків.
 Найпоширенішим чинником ризику є вік.

Що старша людина, то більше шансів
захворіти на рак передміхурової залози.

Нова пухлина, утворена в результаті процесу
метастазування, має назву метастаз.

Афроамериканці

 Пухлинний процес, який не виходить за межі

До групи ризику раку передміхурової залози
належать усі чоловіки, але афроамериканці
хворіють частіше й у більш молодому віці. Рак в
афроамериканців, як правило, більш агресивний
і розповсюджений. Однак після встановлення
діагнозу афроамериканці мають такі ж результати
лікування, як інші чоловіки з такою ж стадією раку.

простати, називається локалізованим раком
передміхурової залози.

 Пухлинний процес, який поширився

з передміхурової залози на сусідні лімфатичні
вузли, але не далі, називається регіонарним
раком передміхурової залози.

 Пухлинний процес, який поширився за межі

передміхурової залози або регіонарних
лімфатичних вузлів, називається віддаленим
метастазом і може називатися метастатичним
раком передміхурової залози.

Сімейний анамнез

Чоловіки, у яких у когось із родичів був рак
передміхурової залози, мають більше шансів
захворіти на рак передміхурової залози. Ті, у кого
в родині були певні види раку, піддаються ризику
раку передміхурової залози.

Пухлинний процес може поширюватися на
віддалені ділянки через кров. Рак передміхурової
залози може метастазувати в кістки, лімфатичні
вузли, печінку, легені та інші органи.
Пухлинний процес також може поширюватися через
лімфатичну систему. Лімфатична система містить
прозору рідину, яка називається лімфою. Лімфа дає
клітинам воду та їжу. У ній також є лейкоцити, які
борються з мікробами. Лімфатичні вузли фільтрують
лімфу й видаляють мікроби. Лімфа рухається
судинами всім тілом (як кров). Лімфатичні судини
й вузли розташовані всюди в тілі.
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Основні відомості про рак передміхурової залози

Як поширюється рак передміхурової залози

Загальні відомості

Про цю брошуру

Ця брошура призначена для тих, хто страждає на
розповсюджений рак передміхурової залози або
метастатичний рак передміхурової залози.

 Передміхурова залоза виробляє рідину,

яка міститься в складі сперми.
 Рак передміхурової залози починається

Розповсюджений рак передміхурової залози —
це рак, який неможливо вилікувати за допомогою
операції або опромінення. Розповсюджений рак
передміхурової залози може метастазувати, але не
завжди. Наприклад, різні види розповсюдженого
раку, як-от кастраційно-резистентний рак
передміхурової залози, можуть бути як
метастатичними, так і ні.

в клітинах передміхурової залози.
 Ракові клітини можуть переноситися в інші

частини тіла через кров або лімфу.
 До групи ризику раку передміхурової залози

належать усі чоловіки, але афроамериканці
хворіють частіше.

Лікування регіонарного раку передміхурової
залози можна знайти в NCCN Guidelines for
Patients: Prostate Cancer, Early Stage at NCCN.org/
patientguidelines
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Методи діагностики раку передміхурової залози

Результати досліджень

Для виявлення раку передміхурової залози
й вибору методу лікування проводять
спеціальні дослідження. Для підтвердження
діагнозу раку потрібно зробити біопсію.
У цьому розділі представлено огляд
досліджень, які вам можуть провести, і чого
можна від них очікувати.

Створіть органайзер для
медичних документів

Результати досліджень
Результати аналізів крові, візуалізаційних досліджень
і біопсії будуть використані для складання плану
вашого лікування. Важливо розуміти, що означають
ці дослідження. Ставте запитання й зберігайте
копії результатів дослідження. Онлайн-портали
пацієнтів — це чудовий спосіб отримати доступ до
результатів дослідження.

Органайзер або ноутбук — це чудовий спосіб
упорядкувати всі ваші записи в одному місці.
•

візуалізаційних досліджень і висновків щодо
вашого онкозахворювання. Вони стануть вам у
пригоді під час звернення за другою думкою.

Незалежно від того, чи збираєтеся ви отримати
другу думку, ідете на діагностичну процедуру або
на візит до свого лікаря, пам’ятайте наведену далі
інформацію.

•

Підберіть органайзер, який відповідатиме
вашим потребам. Зручно, якщо в ньому
буде кишеня із застібкою-блискавкою, щоб
помістити ручку, календар і страхові картки.

 Візьміть когось із собою на візит до лікаря,

•

якщо є така можливість.

Заведіть папки для страхових бланків,
лікарняних записів і результатів аналізів. Ви

 Під час візитів записуйте запитання й робіть

можете зробити те саме у своєму комп’ютері.

нотатки. Не бійтеся ставити запитання
лікарям, які надають вам допомогу.
Познайомтеся зі своїми лікарями та дозвольте
їм познайомитися з вами.

•

Користуйтеся онлайн-порталами для пацієнтів,
щоб переглядати результати досліджень,
які вам провели, та інші записи. Завантажте
або роздрукуйте записи, щоб додати їх в

 Зберігайте копії аналізів крові, результати

органайзер.

візуалізаційних досліджень і висновків про
конкретний діагностований тип ракової пухлини.

•

Упорядкуйте свій органайзер, щоб вам було
зручно. Додайте розділ для запитань і нотаток.

 Упорядкуйте свої документи. Заведіть папки

для різних типів документів — страхових форм,
лікарняних записів і результатів досліджень. Ви
можете зробити те саме у своєму комп’ютері.

•

Беріть свій органайзер на візити в лікарню.
Ніколи не вгадати, коли він може знадобитися!

 Напишіть список контактної інформації

щодо всіх лікарів, які надають вам допомогу.
Додайте його до папки або занесіть у ноутбук.
Повісьте список на холодильник або тримайте
його біля телефона.

NCCN Guidelines for Patients®:
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Методи діагностики раку передміхурової залози

Дослідження
Дослідженнядля
длязагального
загального
оцінювання
оцінювання
стану
стану
здоров’я
здоров’я
| Візуалізація променевими методами

Дослідження для загального
оцінювання стану здоров’я

 Промацає різні частини вашого тіла,

натискаючи на них, щоб перевірити таке: чи
не збільшені внутрішні органи, м’які вони або
тверді, чи не болять у разі дотику. Скажіть
лікарю, якщо відчуватимете біль.

Історія хвороби

 Перевірить, чи не збільшені лімфатичні вузли

Історія хвороби — це запис усіх проблем зі
здоров’ям і всі види лікування, які ви мали у своєму
житті. Будьте готові перелічити будь-яку хворобу
чи травму та період, у який це сталося. Принесіть
список старих і нових ліків, а також будь-які
безрецептурні ліки, трави або добавки, які вживаєте.
Повідомте лікаря про будь-які симптоми, які можуть
у вас бути. Історія хвороби допоможе визначити,
який метод лікування найкращий для вас.

на шиї, під пахвами й у паху. Скажіть лікарю,
якщо ви відчуваєте якісь утворення або біль.

 Зробить пальцеве ректальне обстеження

(передміхурової залози), щоб перевірити
вашу простату.

Візуалізація променевими
методами

Сімейний анамнез

За допомогою методів променевої діагностики
можна отримати зображення ваших внутрішніх
органів. Ці методи застосовують як для виявлення
раку передміхурової залози, так і в процесі
лікування. За допомогою методів променевої
діагностики можна знайти первинну пухлину або
місце початку пухлинного процесу й виявити
пухлини в інших частинах тіла.

Деякі види онкологічних та інших захворювань
можуть мати сімейний характер. Ваш лікар запитає
про здоров’я членів вашої сім’ї, які є кровними
родичами. Така інформація називається сімейним
анамнезом. Важливо розпитати членів родини — як з
материнської лінії, так і з батьківської — про всі види
онкозахворювань, а не тільки про рак передміхурової
залози. Запитайте про інші проблеми зі здоров’ям,
як-от хвороби серця й цукровий діабет, у якому
віці їх діагностували, а також чи помер хтось від
раку. Повідомте цю інформацію та будь-які зміни в
сімейному анамнезі своєму лікареві.

Рентгенолог — спеціаліст, який переглядає отримані
зображення, — напише висновок і надішле його
вашому лікареві. Ваш лікар обговорить із вами
результати. Не соромтеся ставити запитання.

КТ

Об’єктивний огляд

Завдяки комп’ютерній томографії (КТ) можна
отримати зображення ваших внутрішніх органів
за допомогою рентгенівських променів та
комп’ютерних технологій. Апарат робить серію
рентгенівських знімків тієї самої частини тіла під
різними кутами. Усі зображення поєднуються, щоб
утворити одну детальну картинку

Під час об’єктивного огляду лікар перевірить ваше
тіло щодо ознак захворювання.
Медичний працівник виконає наведені далі дії.
 Виміряє температуру, артеріальний тиск,

пульс і частоту дихання.

КТ органів грудної клітки, черевної порожнини
та (або) малого таза може бути одним із досліджень,
які проводяться для того, щоб перевірити, чи
поширився пухлинний процес на інші ділянки
організму (чи є метастази). Комп’ютерна томографія
дає змогу добре побачити лімфатичні вузли й
ділянку навколо передміхурової залози.

 Зважить вас.
 Прослухає ваші легені й серце.
 Огляне ваші очі, вуха, ніс і горло.
NCCN Guidelines for Patients®:
Розповсюджений рак передміхурової залози, 2020
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Візуалізація променевими методами

Перед комп’ютерною томографією вам можуть
дати контраст. Контрастні матеріали — це не
барвники, а речовини, які допомагають виділитися
певним ділянкам тіла. Контраст застосовується,
щоб зробити зображення чіткішим. Контраст не
зберігатиметься у вашому організмі. Він виведеться
із сечею.

ПЕТ

Скажіть лікарю, якщо у вас були погані реакції
на контраст у минулому. Це важливо. Щоб
запобігти алергічній реакції на контраст, вам
можуть дати ліки, як-от Benadryl® (бенадрил /
димедрол) і преднізон. Якщо у вас тяжка алергія
або погано працюють нирки, контраст може не
застосовуватися.

Часто ПЕТ-сканування поєднують із КТ або МРТ. Цей
комбінований тест називається ПЕТ / КТ або ПЕТ /
МРТ. Його можна застосовувати для пошуку невеликих
пухлин (метастазів) у м’яких тканинах і кістках.

Для позитронно-емісійної томографії (ПЕТ)
застосовується радіоактивний препарат, який
називається індикатором. Індикатор — це речовина,
що вводиться у вену. Ракові клітини на знімках ПЕТ
мають вигляд яскравих плям. Не всі яскраві плями
є раком. Головний мозок, серце, нирки й сечовий
міхур у нормі на ПЕТ виглядають світлими.

Сцинтиграфія кісток скелету

Під час сцинтиграфії кісток застосовується
радіоіндикатор, щоб одержати зображення
внутрішньої структури кісток. Радіоіндикатор —
це речовина, яка випромінює невелику кількість
радіації. Перед дослідженням у вашу вену буде
введено індикатор. Може знадобитися кілька годин,
щоб індикатор проникнув у кістки.

МРТ

Під час магнітно-резонансної томографії (МРТ)
для одержання зображень внутрішніх органів
застосовуються радіохвилі й потужні магніти.
Рентгенівські промені для МРТ не застосовуються.
МРТ — як і КТ — можна проводити з контрастною
речовиною, щоб зробити зображення чіткішим

Спеціальна камера зробить знімки розподілу
індикатора у ваших кістках. Ділянки пошкодження
кісток накопичуватимуть більше радіоіндикатора,
ніж здорові кістки, і відображатимуться як яскраві
плями на знімках. Пошкодження кісток може бути
пов’язане з раком, лікуванням раку або іншими
проблемами зі здоров’ям.

МРТ можна застосовувати для пошуку раку
передміхурової залози, який метастазував у
прилеглі тазові лімфатичні вузли.

мпМРТ

Це дослідження можна застосовувати, якщо у вас
є біль у кістках, високий ризик метастазування
в кістки або якщо є зміни в результатах певних
аналізів. Сканування кісток можна застосовувати
для моніторингу процесу лікування.

Мультипараметрична МРТ (мпМРТ) є особливим
типом МРТ. У мпМРТ багаторазове сканування
проводиться без контрасту, а далі проводять
повторне дослідження МРТ із контрастом.
У процесі лікування можуть зробити більше ніж
одну МРТ. Її можуть провести, щоб дізнатися
більше про рак передміхурової залози або щоб
перевірити, чи є кровотеча після біопсії. МРТ може
допомогти виявити певні типи пухлин.

NCCN Guidelines for Patients®:
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ТРУЗД

ТРУЗД — трансректальне ультразвукове
дослідження. Під час цієї процедури в пряму кишку
вводять датчик, що випромінює високоенергетичні
звукові хвилі. Ці хвилі, відбиваючись від навколишніх
тканин, утворюють зображення, яке називається
сонограмою. ТРУЗД застосовується для пошуку
пухлин у передміхуровій залозі й прилеглих ділянках.
ТРУЗД також застосовується для проведення біопсій.
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Аналізи крові | Дослідження тканин | Генетичні тести

Аналізи крові

Дослідження тканин

Аналізи крові потрібні, щоб виявити ознаки
захворювання, перевірити наскільки добре
працюють органи, а також оцінити результати
лікування.

Біопсія — це процедура взяття зразків рідини
або тканини. Вона потрібна для підтвердження
(діагностування) раку передміхурової залози.
Лікування раку передміхурової залози часто
починається після отримання результатів біопсії.

Загальний аналіз крові

Найпоширенішим типом біопсії передміхурової
залози є пункційна біопсія або товстоголкова
біопсія. Для взяття одного або кількох зразків
застосовується порожниста голка. Зразки беруть із
різних ділянок передміхурової залози.

Загальний аналіз крові (ЗАК) проводять, щоб
визначити кількість еритроцитів, лейкоцитів і
тромбоцитів у крові. Еритроцити доставляють
кисень у всі тканини організму, лейкоцити борються
з інфекцією, а тромбоцити контролюють кровотечу.

Зразки біопсії направляють у патоморфологічну
лабораторію. Патоморфолог — це спеціаліст, який
проведе аналіз біопсійного матеріалу й напише звіт,
який називається патоморфологічним висновком.
Патоморфолог може провести інші дослідження,
щоб визначити, чи мають ракові клітини специфічні
гени або білки. Ця інформація допоможе вибрати
найкращий план лікування для конкретного типу
пухлини.

Біохімічний аналіз крові

Ще одним розповсюдженим типом аналізу крові
є біохімічний аналіз. За допомогою цього аналізу
вимірюють уміст різних хімічних речовин у крові.
Рак або інші захворювання можуть спричинити
занадто низькі або занадто високі рівні.

ПСА

Простатоспецифічний антиген (ПСА) — це
білок, який продукують клітини, що вистилають
внутрішню поверхню дрібних залоз у тканинах
передміхурової залози й виробляють рідкий секрет.
Саме із цих клітин розвивається більшість видів
раку передміхурової залози. Ви будете проходити
цей тест часто.

Генетичне тестування
Гени — це закодовані інструкції, за якими ваші
клітини виробляють білки. Мутація — це коли ваші
гени чимось відрізняються від генів інших людей.
Мутації можуть передаватися від батьків дітям або
виникати спонтанно. Інакше кажучи, вони можуть
бути в організмі до народження (успадковані)
або виникнути пізніше в житті через генетичні
пошкодження (набуті).
Іноді гени, успадковані від батьків, можуть
підвищити ризик різних видів раку. Залежно від
сімейного анамнезу або інших особливостей
пухлини ваш лікар може направити вас на генетичне
консультування й тестування, щоб дізнатися, чи є у
вас спадкова схильність до розвитку раку.
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Методи діагностики раку передміхурової залози

Генетичне тестування

Є два види генетичного тестування.

 Розкажіть своєму лікарю й (або) лікарю-

генетику про всі випадки раку у вашій родині.
 Генетичне тестування на спадковий ризик раку.

Тестування біомаркерів

 Тестування біомаркерів для планування

Для виявлення біомаркерів досліджують біопсійний
зразок або тканини пухлини, видалені під час
операції. На підставі результатів цього тестування
лікарі обирають оптимальний план лікування.
Тестування біомаркерів може бути доцільним
для пацієнтів із локалізованим, регіонарним і
метастатичним раком передміхурової залози.
Тестування біомаркерів іноді називають генетичним
профілюванням або молекулярним дослідженням.

лікування раку.

Генетичне тестування

Генетичне тестування проводиться зі зразками
крові або слини (для цього слину спльовують у
чашку). Мета такого дослідження тестування —
пошук успадкованих мутацій. Деякі мутації можуть
підвищити ризик розвитку декількох типів раку.
Гени з такими мутаціями можуть передаватися
від батьків дітям. Крім того, носіями цих мутацій
можуть бути інші члени сім’ї.

Мутації в генах HRR (HRRm)

Пухлинну тканину досліджують на наявність
мутацій у генах, відповідальних за гомологічну
рекомбінаційну репарацію ДНК (homologous
recombination repair, HRR). До них належать мутації
BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2 і PALB2.

До успадкованих мутацій, асоційованих із раком
передміхурової залози, належать BRCA1, BRCA2,
ATM, CHEK2, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6, а також
PMS2 (для синдрому Лінча). Такі успадковані мутації,
як BRCA1 або BRCA2, асоціюються з іншими видами
раку — раком молочної залози, яєчників, підшлункової
залози, колоректальним раком і меланомою.

Тестування на мікросателітну нестабільність (MSI)
Мікросателіти — це короткі повторювані ланцюжки
ДНК (інформація всередині генів). У нашому організмі
є механізм виправлення помилок, що виникають
у разі копіювання ДНК. Для деяких видів раку цей
механізм порушується, тому помилки накопичуються.
Це називається мікросателітною нестабільністю
(microsatellite instability, MSI). Знання такої інформації
може допомогти спланувати лікування. Коли кількість
мікросателітів у ракових клітинах перевищує норму,
цей стан називається високою нестабільністю
мікросателітів (microsatellite instability high, MSI-H).
Для виявлення MSI переважно застосовуються
методи генного секвенування нового покоління
(NEXT-generation sequencing, NGS).

Якщо є підозра на наявність успадкованої мутації,
вам рекомендуватимуть генетичне консультування
та подальше генетичне тестування. Лікаргенетик — це фахівець, який має спеціальну
підготовку з генетичних захворювань.
Тестування на успадковані мутації рекомендується
для тих, хто страждає на рак передміхурової
залози, а також має будь-що з наведеного далі.
 Належність до групи високого ризику,

дуже високого ризику, регіонарний або
метастатичний рак передміхурової залози
(незалежно від сімейного анамнезу).

Тестування порушень у системі MMR

За виправлення помилок у генах під час копіювання
ДНК відповідає система MMR (mismatch repair).
Якщо в системі є дефекти (dMMR), мутації
можуть призвести до розвитку раку. Знання цієї
інформації може допомогти спланувати лікування
або передбачити, наскільки ефективним буде той
чи інший метод лікування для конкретного типу
пухлини.

 Походження з ашкеназьких євреїв.
 Наявність в інших членів сім’ї мутацій

високого ризику, як-от BRCA1, BRCA2, або
мутації, асоційованої із синдромом Лінча;

 Обтяжений сімейний анамнез щодо раку

передміхурової залози й деяких інших видів раку.
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Загальні відомості

Загальні відомості
 Дослідження потрібні для планування

лікування та перевірки його ефективності.

На візит до лікаря
беріть із собою список
усіх ліків, вітамінів,
безрецептурних ліків,
трав або добавок, які
ви вживаєте.

 Онлайн-портали — це чудовий спосіб

ознайомитися з результатами досліджень, які
вам провели.
 Аналізи крові, візуалізація променевими

методами й дослідження тканин потрібні для
виявлення ознак захворювання.
 Щоб побачити, чи поширився рак за межі

передміхурової залози, застосовують методи
візуалізації.
 Біопсію проводять для підтвердження діагнозу

раку передміхурової залози.
 Узятий у процесі біопсії зразок пухлинної

тканини використовують для пошуку
біомаркерів або специфічних білків.
 Ваш лікар може направити вас на генетичне

консультування й тестування, щоб дізнатися
більше про наявність у вас спадкового ризику
розвитку раку.
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Стадіювання раку
передміхурової залози
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Стадіювання раку передміхурової залози

Пальцеве
Пальцеверектальне
ректальнеобстеження
обстеження
| ПСА

Стадіювання раку — це те, як ваші лікарі
оцінюють і описують ступінь розповсюдження
пухлинного процесу в організмі. Знання стадії
захворювання допомагає лікарям обрати
оптимальний план лікування.

Невелика кількість ПСА виробляється
всіма клітинами, навіть у жінок. Результати
тесту на ПСА — це один із показників, який
використовується для визначення стадії раку,
планування лікування та контролю ефективності
лікування.

Стадію раку визначають, спираючись на результати
оцінювання. Деякі види наведені далі.

Рівень ПСА



Пальцеве ректальне обстеження.



ПСА.



Біопсія.



Оцінювання за шкалою Глісона.



Прогностична група.



Оцінювання за класифікацією TNM.

Рівень ПСА в сироватці крові визначають у зразку
крові. Рівень ПСА вимірюється в нанограмах на
мілілітр (нг/мл) крові. Нормальний рівень ПСА
залежить від віку й інших умов.
Що більше простата за розміром, то більше
ПСА вона може виробляти. Збільшена простата
може бути результатом раку або інших проблем
зі здоров’ям. На рівень ПСА можуть також
впливати деякі ліки, трави й добавки. Рівень
ПСА підвищується після еякуляції та інтенсивних
фізичних вправ, особливо після бігу або їзди на
велосипеді. Тому перед аналізом на ПСА ваш лікар
може порекомендувати вам утриматися від сексу
й фізичних вправ. Це дасть змогу зробити тест на
ПСА точнішим.

Пальцеве ректальне обстеження
Пальцеве ректальне обстеження застосовується
для скринінгу раку, визначення стадії раку, а також
оцінювання того, як пухлина реагує на лікування.
Лікар, який проводить обстеження, уставить
покритий олією палець у рукавичці в пряму
кишку, щоб промацати передміхурову залозу й
виявити відхилення. У процесі цього обстеження
можна промацати не всі ділянки передміхурової
залози. Цей вид обстеження частіше називають
обстеженням передміхурової залози.

Щільність ПСА

Щільність ПСА (щПСА) — це співвідношення
кількості ПСА та розміру передміхурової залози. Її
розраховують через ділення рівня ПСА на розмір
передміхурової залози. Розмір передміхурової
залози вимірюється завдяки пальцевому
ректальному обстеженню, ультразвуковому
дослідженню або МРТ.

ПСА
Простатоспецифічний антиген (ПСА) — це білок, що
виробляється секрет-продукувальними клітинами,
які вистилають маленькі залози всередині
передміхурової залози. Саме із цих клітин
розвивається більшість видів раку передміхурової
залози. ПСА перетворює сперму, яка згорнулася
після еякуляції, знову на рідину. ПСА продукують
як нормальні клітини передміхурової залози, так і
клітини раку передміхурової залози.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Коли після хірургічного або променевого
лікування раку передміхурової залози рівень ПСА
підвищується, цей стан називається рецидивом
ПСА. Це може означати, що пухлина з’явилася
знову (рецидив) або що лікування не призвело до
зменшення пухлини (персистенція).
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Стадіювання раку передміхурової залози

Біопсія передміхурової залози

Швидкість збільшення ПСА й час
подвоєння ПСА

Види біопсій

Є різні типи біопсії, які застосовуються для раку
передміхурової залози. Зазвичай проводять більше
ніж одну біопсію. Біопсію можна проводити за
допомогою УЗД, МРТ або обох методів.

Швидкість збільшення ПСА показує, наскільки
швидко змінюються рівні ПСА протягом певного часу.
Швидке збільшення рівня ПСА може бути ознакою
раку передміхурової залози й може допомогти
виявити рак передміхурової залози, який швидко
розвивається. Час подвоєння ПСА (ПСА-DT) — це
час, потрібний для подвоєння рівня ПСА.

Пункційна біопсія
Для пункційної біопсії або товстоголкової біопсії
для видалення зразка тканини застосовують
порожнисту голку. Зразки беруть із різних ділянок
передміхурової залози.

Біопсія передміхурової залози

Трансперинеальна біопсія
Під час трансперинеальної біопсії голка вводиться
в передміхурову залозу через шкіру за яєчками —
ця ділянка також називається промежиною.

Біопсія — це процедура взяття зразка тканини для
дослідження. Підвищення рівня ПСА й ненормальні
результати пальцевого ректального обстеження
можуть свідчити про наявність раку. Єдиний спосіб
дізнатися, чи має пацієнт рак передміхурової
залози, — взяти зразок тканини та відправити її на
патоморфологічне дослідження під мікроскопом.

Пальцеве ректальне
обстеження
Передміхурову залозу можна
промацати через стінку прямої
кишки. Пальцеве ректальне
обстеження — це процедура, під
час якої лікар вставляє палець
у пряму кишку, щоб промацати
простату.
Illustration Copyright © 2019 Nucleus Medical Media. Усі права
застережено. www.nucleusinc.com
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Біопсія передміхурової залози

Біопсія під контролем ТРУЗД

МРТ-УЗД Fusion-біопсія

Біопсія під контролем трансректального
ультразвукового дослідження (ТРУЗД) є
найпоширенішим типом біопсії передміхурової
залози. Зразок тканини відбирається за допомогою
порожнистої голки, яка вводиться в простату через
пряму кишку (трансректально). Щоб забезпечити
взяття найбільш репрезентативних зразків, для
наведення голки застосовується ТРУЗ. Ультразвуковий
датчик випромінює звукові хвилі, створюючи картину
передміхурової залози, яку лікар бачить на екрані.

Під час проведення МРТ-УЗД Fusion-біопсії
застосовується як МРТ, так і ультразвук. Потім ці
зображення об’єднуються, що дає змогу точніше
контролювати процес біопсії. Це допомагає краще
відстежувати рух передміхурової залози. Це також
допомагає лікарям визначити, яку ділянку тканини
взяти.

Біопсія ложа передміхурової залози

Після операції з видалення передміхурової
залози можуть провести біопсію цієї ділянки, щоб
перевірити, чи є ознаки того, що рак передміхурової
залози з’явився знову або поширився. Ця процедура
називається біопсією ложа передміхурової залози.
Вона може знадобитися, коли за результатами
аналізу ПСА або візуалізаційних досліджень є
підозра на рецидив раку.

У каналі датчика є голка, що втримується
стиснутою пружиною. Лікар приводить у дію
голку, яка проходить через стінку прямої кишки
й потрапляє в передміхурову залозу З голкою
видаляється стовпчик тканини завдовжки
приблизно 1,8 см і завширшки як зубочистка.
Зазвичай беруть щонайменше 12 зразків,
які називаються стовпчиками. Це робиться,
щоб перевірити наявність злоякісного росту в
різних ділянках передміхурової залози. Біопсія
передміхурової залози не є ідеальним методом.
Іноді рак не вдається виявити.

Біопсія метастатичного ураження

Іноді для дослідження пухлини береться зразок із
метастазу або зони метастатичного ураження. Це
допомагає пацієнту отримати найкраще лікування
для його типу раку.

Біопсія передміхурової
залози
Є різні типи біопсії, які
застосовуються для раку
передміхурової залози.
Зазвичай проводять більше
ніж одну біопсію. На цьому
зображенні показана
трансперинеальна біопсія.

Шаблон для
наведення голки
Біопсійна голка

Ультразвуковий датчик
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Оцінювання за шкалою Глісона

Оцінювання за шкалою Глісона

Пухлини передміхурової залози оцінюють,
виставляючи дві градації. Первинна градація
виставляється для ракових клітин у найбільшій
ділянці пухлини. Вторинна градація виставляється
для ракових клітин у другій за величиною ділянці
пухлини. Сума, що утворюється під час додавання
цих градацій, називається балом за шкалою
Глісона (сума Глісона). Наприклад, 3 + 4 = 7 балів
за шкалою Глісона.

Шкала Глісона дає змогу оцінити, наскільки
агресивним є рак передміхурової залози. Після
вивчення матеріалу біопсії під мікроскопом
патоморфолог виставляє бали за шкалою Глісона.
Інколи доцільно дати переглянути ваш біопсійний
матеріал ще одному патоморфологу, щоб
переконатися, що бал за шкалою Глісона однаковий.
Бал за шкалою Глісона — це лише один чинник, який
використовується лікарями для планування лікування.

Сума Глісона коливається від 2 до 10, але
більшість випадків раку передміхурової залози
мають суму від 6 до 10 балів. Сума Глісона в
діапазоні від 8 до 10 означає, що рак швидше
росте й поширюється, ніж рак нижчої градації.

Бал за шкалою Глісона складається з двох
градацій. Градація за Глісоном коливається
від 1 до 5. Низька градація — 1 — означає, що
ракові клітини в біопсійному матеріалі дуже
схожі на нормальну здорову тканину. Такі клітини
називаються високодиференційованими. Клітини,
які під мікроскопом виглядають аномальними,
називаються низькодиференційованими або
недиференційованими, градація — 4 або 5. Що
вище градація, то аномальнішою виглядає під
мікроскопом біоптована тканина й агресивнішим
є рак. Більшість пухлин передміхурової залози
одержують градацію 3 або вище.

Див. довідкову таблицю 1.

Довідкова таблиця 1
Оцінювання за шкалою Глісона
6 або менше

• Рак, імовірно, буде рости й поширюватися дуже повільно.
• Якщо пухлина невелика, може минути багато років, перш ніж вона почне становити
загрозу. Можливо, лікування раку не буде потрібно.
• Таку пухлину також називають раком із низьким ступенем злоякісності

7

• Пухлина, імовірно, буде рости й поширюватися помірними темпами.
• Якщо пухлина невелика, може минути кілька років, перш ніж вона почне становити
загрозу. Щоб уникнути ризику, може знадобитися лікування.
• Таку пухлину також називають раком із проміжним ступенем злоякісності

8, 9 або 10

• Рак, імовірно, буде швидко рости й поширюватися.
• Якщо пухлина невелика, може минути кілька років, перш ніж вона становити загрозу.
Щоб запобігти проблемам, лікування потрібно починати негайно.
• Таку пухлину також називають раком із високим ступенем злоякісності.
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Оцінювання за класифікацією
TNM

Прогностичні групи

На підставі суми Глісона всі пухлини поділяють
на кілька прогностичних груп. Така класифікація
вважається більш простою та точною. Цей метод
допомагає запобігти надмірному лікуванню
пацієнтів із раком передміхурової залози низького
ступеня злоякісності. Прогностична група — це
лише один чинник, який враховується лікарями під
час планування лікування.

Американський об’єднаний комітет вивчення
раку (American Joint Committee on Cancer,
AJCC) запропонував свій метод для оцінювання
поширеності пухлинного процесу в організмі та
локалізації пухлини. Таке оцінювання називається
стадіюванням раку. Стадіювання потрібне для
ухвалення рішень щодо лікування.

Є 5 прогностичних груп. Прогностична група 2
та прогностична група 3 мають суму Глісона, що
дорівнює 7. Різниця полягає в тому, що рак у групі 3
є більш серйозним. Якщо ви подивитеся на перше
число в сумі Глісона (4 + 3) у 3-й групі, то воно
вище, ніж у 2-й групі (3 + 4). Пам’ятайте, що перше
число (або первинна градація) призначається для
оцінювання раку на найбільшій ділянці пухлини.
Див. довідкову таблицю 2.

Під час стадіювання за цією системою оцінюють
три критерії: пухлина (tumor, Т); лімфатичні вузли
(nodes, N) і метастази (metastasis, М), тому її
називають системою TNM. У цій системі літери
T, N і M описують різні аспекти росту раку. На
підставі результатів діагностичних досліджень лікар
призначає кожній літері бал або номер. Що більше
число, то більше пухлина або ракове поширення.
Ці бали комбінуються, щоб визначити стадію
раку. Приклад стадіювання за системою TNM
може виглядати так: T2, N0, M0. Див. довідкову
таблицю 3.

Довідкова таблиця 2
Прогностичні групи
1

2

3

• Сума Глісона = 6 або менше
• Числа, що складають суму Глісона:
1 + 3, 2 + 3, 3 + 3

 T (tumor = пухлина) — розмір основної

(первинної) пухлини та чи вона вийшла за
межі передміхурової залози.

• Сума Глісона = 7
• Числа, що складають суму Глісона:
3+4

 N (node = вузол) — чи поширився пухлинний

процес на сусідні лімфатичні вузли.

• Сума Глісона = 7
• Числа, що складають суму Глісона:
4+3

4

• Сума Глісона = 8
• Числа, що складають суму Глісона:
4 + 4, 3 + 5, 5 + 3

5

• Сума Глісона = 9 або 10
• Числа, що складають суму Глісона:
4 + 5, 5 + 4, 5 + 5
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Довідкова таблиця 3
Стадія раку передміхурової залози за системою TNM

Стадія

Первинна пухлина (Т)

Регіонарні лімфатичні вузли (N)

Віддалені метастази (М)

Локалізований
рак

T1
Пухлину неможливо
промацати під час
пальцевого ректального
обстеження, вона не
візуалізується променевими
методами, але ракові
клітини є

N0
У сусідніх лімфатичних вузлах
ракових клітин немає

M0
Рак не поширився на
інші частини тіла

T2
Пухлину можна промацати
під час пальцевого
ректального обстеження,
вона не виходить за межі
передміхуровій залозі

N0

M0

T3
Пухлина проросла через
зовнішню оболонку
передміхурової залози.
Можливо, вона проросла
в сім’яні пухирці (один або
обидва)

N0

M0

T4
Пухлина поширилася за
межі передміхурової залози
в сусідні структури, як-от
сечовий міхур, пряма кишка,
м’язи таза й (або) стінка таза

N0

M0

Регіонарний

Будь-яка Т

N1
У сусідніх лімфатичних вузлах
є ракові клітини (метастази)

M0

Метастатичний

Будь-яка Т

Будь-яка N

M1
Пухлинний процес
поширився на інші
частини тіла (є віддалені
метастази)
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T — первинна пухлина

T3 — пухлина виходить за межі капсули
передміхурової залози. Вона може поширитися на
сполучну тканину навколо передміхурової залози
або на шийку сечового міхура.

T1 — пухлина, яку не можна промацати під час
пальцевого ректального обстеження і яка не
візуалізується променевими методами, але ракові
клітини є. Пухлину можна виявити випадково під
час гістологічного дослідження або операції з
приводу іншої проблеми зі здоров’ям, пов’язаної
з простатою або сечовим міхуром. Це називається
випадковою знахідкою.

 T3a — пухлина поширюється за межі капсули

простати, але не на сім’яні пухирці (один або
обидва).

 T3b — пухлина поширюється за межі капсули

 T1a — пухлина випадково виявлена під час

простати й на сім’яні пухирці (один або
обидва).

 T1b — пухлина випадково виявлена під час

T4 — пухлина поширюється за межі капсули
простати в сусідні структури, як-от сечовий міхур,
пряма кишка, м’язи таза й (або) стінка таза.

гістологічного дослідження резектованої
тканини передміхурової залози в 5 % іменше.
гістологічного дослідження резектованої
тканини передміхурової залози в більше
ніж 5 %.

N — регіонарні лімфатичні вузли

 T1c — пухлина виявлена під час

У вашому тілі є сотні лімфатичних вузлів. Вони
працюють як фільтри, допомагаючи боротися
з інфекцією та видаляти шкідливі речовини
з вашого тіла. До лімфатичних вузлів навколо
передміхурової залози належать підчеревні,
запірні, внутрішні й зовнішні клубові та крижові
лімфатичні вузли. Ваш лікар може називати
лімфатичні вузли малого таза тазовими
лімфатичними вузлами. Найчастіше рак
передміхурової залози поширюється на зовнішні
клубові, внутрішні клубові або запірні вузли. Рак,
який поширився на лімфатичні вузли поблизу
передміхурової залози, позначають як N1.

тонкоголкової біопсії в одній або обох долях
передміхурової залози.

T2 — пухлину може промацати лікар під час
пальцевого ректального обстеження. Вона
візуалізується променевими методами. У стадії
Т2 виділяють кілька підстадій, залежно від того,
в одній чи обох долях передміхурової залози
розташована пухлина. Пухлини Т2 не виходять
за межі передміхурової залози.
 Т2а — пухлина займає менше ніж половину

однієї долі передміхурової залози.

 T2b — пухлина займає більше ніж половину

M — віддалені метастази

однієї долі передміхурової залози, але не
обидві долі.

Рак, який поширився на віддалені частини тіла,
позначають як М1. Рак передміхурової залози
має схильність метастазувати в кістки й може
поширюватися на печінку, легені, віддалені
лімфатичні вузли та інші органи.

 T2c — пухлина займає обидві долі

передміхурової залози.
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Стадії раку передміхурової залози

Розповсюджений рак передміхурової
залози

Розповсюджений рак передміхурової залози — це
рак, який неможливо вилікувати за допомогою
операції або опромінення. Розповсюджений рак
передміхурової залози може метастазувати, але не
завжди. Наприклад, біохімічний рецидив відповідає
стану, коли рівень ПСА підвищується, і свідчить
про рецидив раку, але променевими пухлина не
візуалізується.

Є багато способів описати рак передміхурової
залози. Це може бути дуже заплутаним.

Локалізований рак передміхурової залози
Локалізований рак передміхурової залози — це
пухлина, яка не виходить за межі передміхурової
залози. Вона не вражає лімфатичні вузли або
віддалені органи.

Метастатичний рак передміхурової залози

Стадія TNM для локалізованого раку передміхурової
залози може бути однією з наведених далі.

Метастатичний (M1) рак передміхурової залози —
це стадія, коли онкозахворювання поширилось на
віддалені частини тіла.

 T1, N0, M0.
 T2, N0, M0.

Стадіювання TNM для метастатичного раку
передміхурової залози наведено далі.

 T3, N0, M0.

 Будь-яка літера T, будь-яка літера N, M1.

 T4, N0, M0.

Місцево-поширений рак передміхурової
залози

Загальні відомості

«Місцево-поширений» — це термін, який
використовують деякі лікарі для позначення
раку передміхурової залози, що поширився
на сусідні лімфатичні вузли або органи, як-от
сечовий міхур або пряма кишка. Цей термін не
всі лікарі розглядають однаково. Якщо ваш лікар
використовує його для опису вашого захворювання,
запитайте, що це означає.

 Стадії раку описують поширеність пухлинного

процесу в організмі та локалізацію пухлини.

 Стадіювання раку передміхурової залози

проводиться за такими критеріями, як
результати пальцевого ректального
обстеження, рівень ПСА, результати біопсії
передміхурової залози, бал за шкалою
Глісона, прогностична група й класифікація
пухлини за системою TNM.

Регіонарний рак передміхурової залози

 Пальцеве ректальне обстеження, рівень ПСА

«Регіонарний» означає, що рак передміхурової
залози поширився на сусідні лімфатичні вузли
(N1). До сусідніх лімфатичних вузлів належать
підчеревні, запірні, внутрішні й зовнішні клубові
та крижові лімфатичні вузли. Найчастіше рак
передміхурової залози поширюється на зовнішні
клубові, внутрішні клубові або запірні вузли.

та біопсія передміхурової залози допомагають
визначити розмір пухлини.

 Шкала Глісона дає змогу оцінити, наскільки

агресивним є рак передміхурової залози.

 Бали за шкалою Глісона об’єднані в

прогностичні групи для уточнення лікування.

 Під час стадіювання за цією системою оцінюють

Стадіювання TNM для регіонарного раку
передміхурової залози наведено далі.

три критерії: пухлина (tumor, Т); лімфатичні
вузли (nodes, N) і метастази (metastasis, М),
тому її називають системою TNM.

 Будь-яка літера T, N1, M0.
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Розповсюджений рак передміхурової залози, 2020

25

4

Планування вашого лікування
27

Life expectancy

27

Risk assessment

29

Metastases

30

Possible treatment side effects

31

Treatment team

32

Review

NCCN Guidelines for Patients®:
Розповсюджений рак передміхурової залози, 2020

26

4

Планування вашого лікування

Очікувана
Очікувана тривалість
тривалістьжиття
життя
| Оцінювання ризику

Планування лікування ґрунтується на
багатьох чинниках. Важливий чинник —
ваші особисті потреби. У цьому розділі
обговорюється очікувана тривалість
життя, групи ризику й інші чинники, які
враховуються під час планування лікування.

Для оцінювання ризику лікарі застосовують
перелічені далі інструменти.
 Очікувана тривалість життя.
 Групи ризику.
 Створення номограми.
 Проведення молекулярних досліджень

(у деяких випадках).

Очікувана тривалість життя

Оцінювання ризику не є гарантією. Невідомо, як
прогресуватиме хвороба в тому чи іншому випадку.
У деяких пацієнтів хвороба протікає більш вдало,
ніж очікувалося, в інших — гірше.

Очікувана тривалість життя — це середня
тривалість життя людини. Вона вимірюється
роками. Оцінювання очікуваної тривалості життя
є важливим чинником для вибору діагностичних
досліджень і методу лікування пацієнта.

Групи ризику

Рак передміхурової залози часто росте повільно.
У деяких випадках проведення діагностичних
досліджень або продовження лікування може
не мати користі, якщо в пацієнта немає жодних
симптомів або якщо в нього є інші — більш
загрозливі для життя — захворювання.

Вибір варіанта лікування раку передміхурової
залози залежить від вашої групи ризику. Для
визначення вашої групи ризику використовується
наведена далі інформація.
 Оцінювання за класифікацією TNM.
 Сума Глісона й (або) прогностична група.
 Рівень ПСА.

Оцінювання ризику

 Результати біопсії.

Оцінювання ризику дає змогу оцінити загальний
ризик або прогнозувати ймовірність того, що
щось станеться в майбутньому. У разі раку
передміхурової залози оцінювання ризику
допоможе обрати оптимальний план лікування.
Перед початком лікування й під час лікування
лікарі збиратимуть інформацію про пацієнта та
характеристики пухлини. Оцінювання величини
ризику може із часом змінитися.

Коли вам вперше поставлять діагноз, то
визначать початкову групу ризику. Див.

довідкову таблицю 4.

Вирізняють наведені далі початкові групи ризику.
 Дуже низький ризик.

Лікарі розглянуть наведені далі варіанти розвитку
захворювання й оцінять імовірність кожного з них.

Низький ризик.



Проміжний сприятливий ризик.



Проміжний несприятливий ризик.

 Високий ризик.

 Чи може пухлина поширитися, як далеко і як

швидко.

 Дуже високий ризик.

 Чи відповідатиме на ті чи інші види лікування.

 Ризик регіонарного поширення.

 Чи повернеться пухлина (чи можливий

 Ризик метастазування.

рецидив).
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Оцінювання ризику

Довідкова таблиця 4
Початкові групи ризику
Дуже низький
ризик

Є все з наведеного:
• стадія Т1с;
• прогностична група 1;
• ПСА менше ніж 10 нг/мл;
• пухлина виявлена в 1–2 біопсійних стовпчиках; у кожному з них вона займає не
більше ніж половину об’єму;
• щільність ПСА менше ніж 0,15 нг/мл/г

Низький ризик

Є все з наведеного:
• стадія Т1–Т2а;
• прогностична група 1;
• ПСА менше ніж 10 нг/мл

Проміжний ризик

Є все з наведеного:
• немає чинників високого
ризику;
• немає чинників дуже високого
ризику;
• один або більше таких чинників
проміжного ризику:
- стадія T2b або T2c;
- прогностична група 2 або 3;
- ПСА від 10 до 20 нг/мл

Сприятливий
прогноз

Є все з наведеного:
• один із чинників проміжного
ризику;
• прогностична група 1 або 2;
• пухлину виявлено менше
ніж у половині біопсійних
стовпчиків

Несприятливий прогноз

Є одна або декілька з наведених
ознак:
• два чинники проміжного
ризику або більше;
• прогностична група 3;
• пухлину виявлено більше
ніж в половині біопсійних
стовпчиків

Високий ризик

Є одна з наведених ознак:
• стадія Т3а;
• прогностична група 4;
• прогностична група 5;
• ПСА більше ніж 20 нг/мл

Дуже високий
ризик

Є одна з наведених ознак:
• стадія Т3b–Т4;
• перше число в сумі Глісона = 5;
• прогностична група 4 або 5 у більше ніж 4 біопсійних стовпчиках
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Метастази

Метастази

Номограми

Номограма допомагає передбачити майбутній
перебіг вашого онкозахворювання. Це
називається прогнозом. Для створення номограми
застосовуються математичні методи, які дають змогу
порівняти характеристики пухлини передміхурової
залози в пацієнта та в інших чоловіків, які
лікувалися від цього захворювання. Номограми
можуть використовуватися для прогнозування
обсягу розповсюдження пухлинного процесу та
довгострокових результатів операції чи іншого
лікування. Під час ухвалення рішень щодо лікування
може використовуватися номограма, яка передбачає
ймовірність поширення раку передміхурової залози
на тазові лімфатичні вузли. Номограма — це ще один
інструмент вибору оптимального методу лікування,
поряд із визначенням групи ризику та інших чинників.

Візуалізаційні дослідження дають змогу побачити,
чи поширився або метастазував рак у кістки,
лімфатичні вузли або інші тканини. Лікування
залежатиме від типу метастазування.
Є різні види метастазів.
 У кістках.
 Метастази в лімфатичних вузлах і м’яких

тканинах.
 Вісцеральні (у внутрішніх органах).

Для пошуку метастазів у кістках застосовують
метод сцинтиграфії (сканування) кісток. Для
виявлення метастазів у лімфатичних вузлах або
інших прилеглих внутрішніх органах застосовують
візуалізаційні дослідження органів малого таза
й (або) черевної порожнини.

Молекулярні дослідження пухлини

Молекули — це крихітні частинки, які розміщені в
клітинах вашого тіла. Є спеціальні тести, які вимірюють
кількість певних молекул і біомаркерів в організмі.
Біомаркером може бути молекула, що виділяється
пухлиною, або специфічна реакція організму у
відповідь на пухлину. Позитивний результат на певні
біомаркери, може свідчити про наявність в організмі
раку. Одним із біомаркерів, який використовується для
діагностики раку передміхурової залози, є ПСА. Цей
біомаркер виявляється в аналізі крові.

Вісцеральні метастази в разі раку передміхурової
залози можуть утворюватися в печінці, легенях,
надниркових залозах, мозку або в черевній і
тазовій порожнині. Метастази в лімфатичних вузлах
не вважаються вісцеральними. Якщо є підозра на
пухлину в цих або інших ділянках тіла, вам можуть
призначити додаткові дослідження. Для пацієнтів із
груп дуже низького ризику або низького ризику для
виявлення метастатичних уражень візуалізаційні
дослідження не застосовуються.

Деякі молекулярні тести проводяться з використанням
тканини передміхурової залози або лімфатичних
вузлів, видаленої під час біопсії. Результати цих та
інших тестів можуть допомогти обрати план лікування,
який є найкращим саме для вас.
Якщо ваш лікар рекомендує молекулярне
дослідження, це буде доповненням до стандартних
тестів, таких як ПСА, оцінювання за шкалою
Глісона й візуалізаційні дослідження. Ви можете
пройти цей тест, щоб перевірити, наскільки
добре ваш організм реагує на лікування раку
передміхурової залози. Молекулярне дослідження
пухлини також називають молекулярним аналізом.
Якщо у вас виникли запитання щодо того, чому вам
проводять те чи інше дослідження або що воно
означає, зверніться до ваших лікарів.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Можливі побічні ефекти лікування

Для опису метастатичного ураження лікарі
використовують терміни «малий обсяг» і «великий
обсяг».

Познайомтеся зі
своїми лікарями
та дозвольте їм
познайомитися
з вами.

 Малий обсяг метастатичного ураження

(М1) — це метастази в лімфатичних вузлах
і (або) не більше ніж три метастази в кістках.

 Великий обсяг метастатичного ураження

(М1) — це вісцеральні метастази та (або)
чотири кісткові метастази й більше, з яких
щонайменше один розташований поза
хребтом і кістками таза.

Якщо очікувана тривалість життя перевищує 5 років
або є спричинені пухлиною симптоми, діагностика
метастазів може допомогти в плануванні лікування.

Затримка сечі

Затримка сечі або неможливість повністю
спорожнити сечовий міхур. Навіть після
сечовипускання залишається відчуття наповненого
сечового міхура.

Можливі побічні ефекти
лікування

Нетримання сечі

Побічний ефект — це порушення здоров’я або
стан дискомфорту, спричинені лікуванням. Побічні
ефекти є частиною будь-якого лікування.

Нетримання сечі — це нездатність контролювати
витікання сечі із сечового міхура. Є різні ступені
нетримання.

Можливі побічні ефекти лікування раку
передміхурової залози наведені далі.

Еректильна дисфункція

Еректильна дисфункція (або імпотенція) — це
нездатність досягти ерекції або підтримувати
її. Еректильна функція після операції, імовірно,
буде близькою до тієї, що була до операції.
Але вона може також погіршитися. Зберегти
еректильну функцію та запобігти проблемам із
сечовипусканням може нервозберігальна операція
на передміхуровій залозі.

 Затримка сечі.
 Нетримання сечі.
 Еректильна дисфункція.

Часто ці побічні ефекти є тимчасовими й зникають
самостійно. Однак завжди є ризик того, що побічний
ефект збережеться надовго чи назавжди. Поговоріть
зі своїм лікарем про ризик зазначених вище й інших
побічних ефектів, таких як проблеми з кишечником,
і про те, як їх можна попереджати або лікувати.
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Команда спеціалістів

Команда спеціалістів

 Хірург-онколог виконує операції з видалення

пухлин.

Лікування раку передміхурової залози передбачає
командний підхід. Важливо відвідати як радіологаонколога, так і уролога, щоб обговорити, який
метод лікування буде оптимальним.

 Онкорадіолог призначає й планує променеву

терапію для лікування раку.

 Лікар-онколог лікує онкозахворювання в

дорослих за допомогою системної терапії,
наприклад хіміотерапії та гормональної
терапії. Зазвичай лікар-онколог координує
надання онкологічної допомоги. Запитайте,
хто буде координувати надання допомоги вам.

Деякі спеціалісти будуть поруч із вами впродовж
усього періоду лікування, тоді як інші будуть поруч
лише інколи. Познайомтеся зі своїми лікарями та
дозвольте їм познайомитися з вами.

 Кваліфікований персонал середньої ланки

Залежно від діагнозу до команди спеціалістів
можуть належати лікарі наведених далі
спеціальностей.

є важливою частиною будь-якої команди. Це
дипломовані медсестри й помічники лікаря,
які стежать за здоров’ям пацієнтів і надають
їм медичну допомогу.

 Ваш дільничний лікар надає медичну

 Ординатори й стажисти — лікарі,

допомогу, не пов’язану з онкозахворюванням.
Ця людина може допомогти вам передати
ваші думки щодо лікування членам вашої
онкологічної команди.

які продовжують навчання, щоб стати
спеціалістами в певній галузі медицини.

 Онкологічні медсестри надають практичну

 Патоморфолог дає висновок за результатами

допомогу (наприклад, проводять системну
терапію, організовують догляд за пацієнтом,
відповідають на запитання й допомагають
впоратися з побічними ефектами).

досліджень клітин, тканин і органів, вилучених
під час біопсії або операції.

 Лікар променевої діагностики

(рентгенолог) описує результати досліджень
із застосуванням рентгенівських променів та
інших променевих методів візуалізації.

 Дієтологи дають рекомендації щодо того,

які харчові продукти чи дієта найкращі для
вашого конкретного стану.

 Анестезіолог дає наркоз та проводить інші

 Психологи й психіатри — спеціалісти

види знеболювання, щоб ви не відчували
болю під час операції чи процедур.

з психічного здоров’я, які допомагають
впоратися з такими проблемами, як депресія,
тривога чи інші психічні розлади, які можуть
вплинути на ваше самопочуття.

 Уролог — фахівець із хвороб сечової системи

в чоловіків і жінок, а також хвороб статевих
органів у чоловіків.

 Лікар-генетик — спеціаліст зі спадкових

захворювань, який може визначити, як
інформація із сімейного анамнезу може
вплинути на лікування.

 Уролог-онколог спеціалізується на

діагностиці й лікуванні онкозахворювань
сечовивідних шляхів у чоловіків і жінок,
а також статевих органів у чоловіків.

 Інтервенційний радіолог виконує голкову

біопсію пухлин та абляційну терапію.
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Загальні відомості

Загальні відомості

Ви знаєте своє тіло краще за всіх. Допоможіть
лікарям, які беруть участь у вашому лікуванні,
дізнатися наведене далі.

 Лікарі планують лікування, користуючись

багатьма джерелами інформації.
 Як ви почуваєтеся.

 Очікувана тривалість життя — це кількість

 Що вам потрібно.

років, які ви швидше за все проживете.
Цей показник використовується під час
планування лікування.

 Що вам допомагає, а що ні.

Запишіть П.І.Б. і контактну інформацію кожного
члена цієї команди. Таким чином ви й усі, хто бере
участь у вашому лікуванні, знатимуть, до кого
звертатися із запитаннями чи проблемами.

 Номограма допомагає передбачити майбутній

перебіг вашого онкозахворювання. Це
називається прогнозом.
 Планування лікування ґрунтується на

оцінюванні ризику. Оцінювання ризику
складається з визначення очікуваної
тривалості життя, групи ризику, створення
номограми й іноді проведення молекулярних
пухлинних тестів.
 Вам визначать початкову групу ризику.

Враховується стадія захворювання за
системою TNM, оцінювання за шкалою
Глісона й (або) прогностична група, значення
ПСА та результати біопсії. Початкове
лікування залежатиме від вашої початкової
групи ризику.
 До побічних ефектів раку передміхурової

залози належить затримка сечі, нетримання
сечі й еректильна дисфункція.
 Оскільки хірургічне втручання та променева

терапія мають схожі показники довгострокової
ефективності, важливо звернутися до
онкорадіолога та уролога, щоб обговорити,
який лікувальний метод є найкращим для вас.
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Спостереження
Спостереження | Операція

Операція

Є різні методи лікування раку передміхурової
залози. У цій главі описані варіанти лікування,
а також те, чого очікувати від кожного з них.
Обговоріть зі своїм лікарем, який варіант
лікування може бути найкращим для вас.

Хірургічна операція — це процедура видалення
пухлини з організму. Пухлину видаляють разом
із фрагментом оточувальної нормальної на
вигляд тканини передміхурової залози. Такий
фрагмент називається хірургічним краєм. Чистий
або негативний край (R0) — це коли в тканині
навколо краю пухлини ракові клітини не виявлені.
Позитивний край (R1) — це коли в нормальній
на вигляд тканині навколо пухлини виявляються
ракові клітини. Найкращим результатом
є негативний край (R0).

Рак передміхурової залози, як правило,
розвивається повільно. Це складне захворювання,
для якого є багато варіантів лікування. Лікування
може бути локальним, системним або комбінованим.
Локальне лікування спрямоване на певні ділянки
тіла, де є ракові клітини. Системні методи лікування
впливають на ракові клітини в усьому організмі.

Хірургічна операція може застосовуватися як
основний, так і первинний метод лікування. Це
може бути лише однією із частин плану лікування.
Тип операції залежить від розміру та розташування
пухлини. Він також залежить від того, чи є ракові
клітини в навколишніх органах і тканинах.

Таким чином, можна виділити два види лікування.
 Локальне лікування фокусується на певній

ділянці. У разі раку передміхурової залози
це лікування може передбачати хірургічну
операцію, кріотерапію, променеву терапію або
фокусований ультразвук високої інтенсивності
(high-intensity focused ultrasound, HIFU).

Є два види хірургічного втручання.
 Відкрита операція.

 Системне лікування впливає на цілий

організм. Воно передбачає гормональну
терапію, хіміотерапію або інші види лікування,
призначені для підтримки або покращення
якості вашого життя.

 Малоінвазивна хірургія (лапароскопічна або

роботизована операція).

Відкрита операція

Під час відкритої операції передміхурову залозу
видаляють через один великий розріз. Великий
розріз дає лікареві змогу безпосередньо бачити
пухлину й мати до неї доступ, щоб видалити.

Спостереження
Спостереження означає моніторинг пухлини
в передміхуровій залозі та перевірку того, чи не
з’явилися симптоми. Підвищення рівня ПСА або
зміни, помічені під час пальцевого ректального
обстеження, можуть бути провісниками швидкої появи
симптомів. Мета такого підходу — лікувати симптоми
безпосередньо перед появою. Таким чином пацієнтові
довше забезпечується хороша якість життя. Лікування
зосереджено на покращенні загального стану та
полегшенні симптомів, а не на лікуванні раку.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Малоінвазивна операція

У малоінвазивній хірургії замість одного великого
розрізу застосовується кілька маленьких розрізів.
Через кожен розріз уводяться маленькі інструменти
для виконання операції. Один з інструментів —
лапароскоп — це довга трубка з відеокамерою на
кінці. Камера дає лікареві змогу оглянути простату
й інші тканини всередині тіла. Ще інші інструменти
застосовуються для видалення пухлини.
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Операція

Радикальна простатектомія

Після радикальної простатектомії в уретру
вставляють катетер, щоб уретра загоїлася. Він
залишатиметься впродовж 1–2 тижнів після
операції. Вам покажуть, як доглядати за катетером
вдома. Якщо катетер видалити занадто рано, може
порушитися контроль сечовипускання (нетримання
сечі) або може ускладнитися відтік сечі через
формування рубцевої тканини.

Радикальна простатектомія — це операція, під час
якої повністю видаляють передміхурову залозу,
сім’яні пухирці й деякі прилеглі тканини. Можуть
бути видалені й тазові лімфатичні вузли.
Радикальну простатектомію часто застосовують,
якщо пацієнт відповідає всім наведеним критеріям.

Радикальну простатектомію можна виконувати
як відкритим, так і малоінвазивним методом.
Стадіювання, яке проводиться перед радикальною
простатектомією називається клінічним
стадіюванням. Після радикальної простатектомії
проводять повторне стадіювання за результатами
гістологічного дослідження видаленої простати.
Воно називається патоморфологічним
стадіюванням.

 Пухлина не виходить за межі простати.
 Під час операції пухлину можна повністю

видалити.
 Очікувана тривалість життя складає 10 років

і більше.
 Немає інших серйозних захворювань.

Радикальна простатектомія є складним втручанням
і потребує великої майстерності. Хірурги з
досвідом у цьому типі операцій часто мають кращі
результати.

Є два види відкритої радикальної простатектомії.
 Позадулонна.
 Промежинна (перинеальна).

Позадулонна
Методи відкритої
радикальної
простатектомії
Передміхурову залозу можна
видалити через один великий
розріз, зроблений у тазовій
ділянці або в промежині.
Illustration Copyright © 2019 Nucleus Medical Media, Усі
права застережено.
www.nucleusinc.com
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Радикальна позадулонна простатектомія

Після операції

Під час цієї операції тканини видаляють через
розріз, який проходить від пупка до основи пеніса.
Пацієнт лежить на спині на столі, ноги трохи вище
голови.

У більшості чоловіків після радикальної
простатектомії спостерігається тимчасове
нетримання сечі й еректильна дисфункція. Ці два
побічні ефекти можуть бути короткочасними, але
в деяких чоловіків вони залишаються на все життя.

Перед видаленням передміхурової залози
деякі вени й уретра перерізають, щоб звільнити
операційне поле. Сім’яні пухирці видаляють разом
із простатою. Після видалення передміхурової
залози уретра буде повторно приєднана до
сечового міхура.

Ризик еректильної дисфункції вище, якщо
пацієнт: 1) старший за віком, 2) він мав проблеми
з ерекцією до операції або 3) під час операції були
пошкоджені чи видалені кавернозні нерви. Якщо
кавернозні нерви були видалені, малоймовірно,
що можна буде відновити здатність до ерекції
через трансплантацію нервів. Щоб досягнути
ерекції, такий пацієнт потребуватиме допоміжних
засобів, наприклад ліків.

З обох боків від передміхурової залози є кавернозні
судинно-нервові пучки. Вони потрібні для
природної ерекції. Якщо немає підстав підозрювати
ураження пухлинним процесом кавернозних нервів,
проводиться нервозберігальна простатектомія.
Однак — у разі підозри на ураження — один або
обидва судинно-нервові пучки видаляють. Якщо
судинно-нервові пучки видалять, хорошу ерекцію
все ще можливо отримати за допомогою ліків.
Наявність або відсутність цих нервів не впливає на
здатність відчувати оргазм.

Видалення передміхурової залози й сім’яних
пухирців призведе до так званих сухих оргазмів.
Це означає, що під час оргазму сперма не
виділятиметься: ви не зможете мати дітей.

Тазова лімфаденектомія

Тазова лімфаденектомія (ТЛАЕ) — це операція
видалення тазових лімфатичних вузлів.
Вона може проводитися методом відкритої
позадулонної, лапароскопічної або роботизованої
хірургії. Зазвичай ТЛАЕ — частина радикальної
простатектомії.

Радикальна промежинна простатектомія
У разі радикальної промежинної простатектомії
робиться розріз у промежині. Промежина — це
ділянка між калиткою та анусом.
Передміхурову залозу й сім’яні пухирці перед
видаленням відділяють від прилеглих тканин. За
такої умови намагаються зберегти розташовані
поряд нерви. Після видалення передміхурової
залози уретра повторно приєднується до сечового
міхура. Якщо ця операція проведена, неможливо
видалити лімфатичні вузли.
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Якщо ТЛАЕ розширена, то видаляють більше
лімфатичних вузлів, ніж коли ТЛАЕ обмежена.
Бажано виконувати розширену ТЛАЕ. Під
час проведення розширеної ТЛАЕ виявляють
метастази приблизно вдвічі частіше, ніж під
час проведення обмеженої ТЛАЕ. Це також
забезпечує повніше стадіювання раку й можливість
вилікувати деяких чоловіків із дуже крихітними
(мікроскопічними) метастазами.
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Променева терапія

 Променева терапія з модуляцією

інтенсивності (ПТМІ) використовує невеликі
промені різної сили, що дають можливість
опромінювати пухлину відповідно до її
форми. ПТМІ — це різновид 3D-КПТ, який
можна застосовувати для агресивнішого раку
передміхурової залози.

Променева терапія (ПТ) використовує для знищення
ракових клітин і зменшення пухлин випромінювання
високої енергії рентгенівських променів, гаммапроменів та інших джерел. Іноді її проводять після
операції, щоб зменшити ймовірність повернення раку.
Крім того, якщо після операції починає підвищуватися
ПСА, може рекомендуватися ПТ, щоб спробувати
вбити ракові клітини, які могли залишитися. Її
можна застосовувати як підтримувальну терапію,
щоб полегшити дискомфорт або біль у разі
розповсюдженого й метастатичного раку.

 Променева терапія з візуальним контролем

(image-guided radiation therapy, IGRT) для
створення зображення пухлини використовує
комп’ютер. Завдяки цьому вдається точно
націлювати пучок випромінювання. IGRT
застосовується з усіма перерахованими
вище типами, щоб гарантувати, що промені
випромінювання завжди потрапляють у ціль.
Це рятує нормальні тканини від радіаційного
ураження.

Є два основні види променевої терапії.
 Для дистанційної променевої терапії (ДПТ)

джерелом випромінювання є апарат поза
тілом, який розташований зовні від тіла й
направляє випромінювання на пухлину (-и).

Брахітерапія

 Для внутрішньої променевої терапії джерело

Брахітерапія є ще одним стандартним варіантом
променевої терапії раку передміхурової залози.
У цьому лікуванні джерело випромінювання
поміщається всередину або поруч із пухлиною.
Брахітерапія може застосовуватися окремо або
в поєднанні з ДПТ, андрогенною деприваційною
терапією (АДТ) або з обома видами. Іноді
брахітерапію називають контактною променевою
терапією.

випромінювання поміщається всередині тіла
як тверда речовина, схожа на насіння. Такий
метод називається брахітерапією.

ДПТ

Для лікування раку передміхурової залози є
декілька видів ДПТ. Вони дають змогу застосовувати
вищі дози радіації, безпечніші для здорових тканин.
Для лікування раку передміхурової залози можна
застосовувати наведені далі варіанти ДПТ.

Ізольована брахітерапія може бути варіантом для
чоловіків із дуже низьким, низьким або проміжним
сприятливим ризиком раку передміхурової
залози (залежно від очікуваної тривалості життя).
Пацієнтам із групи високого ризику одної тільки
брахітерапії зазвичай недостатньо.

 Гіпофракційна стереотаксична променева

терапія (stereotactic body radiation therapy,
SBRT) використовує промені високої енергії
для лікування раку за п’ять або менше сеансів.

 Променева терапія протонним пучком для

знищення пухлинних клітин використовує
потоки частинок, які називаються протонами.

Для лікування раку передміхурової залози
застосовують два види брахітерапії.

 Тривимірна конформна променева терапія

 Низькодозова брахітерапія (НДБ).

(3D-КПТ) використовує комп’ютерне програмне
забезпечення та КТ-зображення для наведення
променів, які відповідають формі пухлини.
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 Високодозова брахітерапія (ВДБ).
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Низькодозова брахітерапія

Високодозова брахітерапія

За низькодозової брахітерапії (НДБ) у
передміхурову залозу через тонкі порожнисті голки
вводять радіоактивні зерна. Зерна за розміром
виглядають приблизно як рисове зерно. Вони
вводяться в тіло через промежину й спрямовуються
в простату під контролем методів візуалізації.

Для високодозової брахітерапії (ВДБ)
застосовують тонкі голки, які розміщують всередині
передміхурової залози. Ці голки далі прикріплюють
до трубок, які називаються катетерами.
Радіоактивний препарат буде доставлятися через
ці катетери. Після лікування голки й катетери
видаляють.

У складі зерен зазвичай міститься радіоактивний
йод або паладій. Вони залишатимуться в
передміхуровій залозі й випускатимуть низьку дозу
радіації впродовж кількох місяців. Випромінювання
поширюється на дуже коротку відстань. Це дає
змогу застосовувати велику кількість радіації на
невеликій ділянці зі збереженням здорових тканин
поблизу. Згодом зерна перестануть бути джерелом
випромінення, але залишаться в організмі
назавжди.

Поєднання брахітерапії з ДПТ
Додаткова доза, що доставляється методом
брахітерапії на додаток до ДПТ, називається
бустом (або брахі-бустом). Додатково до ДПТ —
як буст — застосовують НДБ або ВДБ.

Передміхурова
Prostateзалоза
gland

Катетер
Catheter

Брахітерапія
Під час брахітерапії джерело
опромінення вводять всередину
пухлини або поруч із нею.

Radioactive
Радіоактивні
голки
wires

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_showing_how_
you_have_high_dose_brachytherapy_for_prostate_cancer_
CRUK_419.svg

Ultrasound
probeдатчик
Ультразвуковий
Rectum
Пряма кишка
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Системна терапія

До складу системної терапії може належати
наведене далі.

Лікування раку, яке впливає на весь організм,
називається системною терапією. До методів
системної терапії належать гормональна терапія,
хіміотерапія, таргетна терапія та імунотерапія.
Кожен із них діє по-своєму, зменшуючи пухлину та
запобігаючи рецидиву.

 Хіміотерапія: атакує клітини, які швидко

діляться в організмі

 Імунотерапія: використовує природний

захист вашого організму для пошуку й
знищення ракових клітин

 Терапія, націлена на біомаркери: зупиняє

Дізнайтеся у свого лікаря, для чого проводиться
системна терапія на такій стадії раку
передміхурової залози, як у вас. Чітко висловіть
свої побажання щодо лікування. Системні методи
лікування можуть застосовуватися окремо або
разом. Див. довідкову таблицю 5.

розвиток і розповсюдження пухлини,
блокуючи певні молекули

 Терапія, націлена на кістки: допомагає

полегшити біль у кістках або зменшити ризик
ускладнень із боку кісток

 Гормональна терапія: додає, блокує або

видаляє гормони

Довідкова таблиця 5
Системна терапія

Хіміотерапія

•
•
•
•

Доцетаксел
Мітоксантрон
Кабазитаксел
Цисплатин, карбоплатин та етопозид (тільки для дрібноклітинного
нейроендокринного раку передміхурової залози)

Імунотерапія

• Сипулейцел-T

Терапія, націлена на біомаркери

• Рукапаріб
• Олапаріб
• Пембролізумаб

Терапія, націлена на кістки

•
•
•
•

Деносумаб
Золедронова кислота
Алендронат
Радій-223

* Препарати гормональної терапії — див. довідкову таблицю 6.
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Імунотерапія

Хіміотерапія

Імунна система — це природний захист організму
від інфекцій і хвороб. Це складна мережа клітин,
тканин і органів. Імунна система містить багато
хімічних речовин і білків. Ці хімічні речовини й білки
виробляються природним способом у вашому
організмі.

Хіміотерапія — це медикаментозна терапія, яка
вбиває у всьому організмі клітини, що швидко
розмножуються, включно з раковими клітинами
й нормальними клітини. Усі хіміотерапевтичні
препарати впливають на інструкції (гени), які
вказують раковим клітинам, як і коли рости та
ділитися.

Імунотерапія — це вид системної терапії, яка
підвищує активність вашої імунної системи. Таким
чином, вона покращує здатність вашого організму
знаходити й знищувати ракові клітини. Для
лікування раку передміхурової залози імунотерапія
зазвичай проводиться як монотерапія.

До хіміотерапевтичних препаратів, що
застосовуються для лікування розповсюдженого раку
передміхурової залози, належать наведені далі.
 Доцетаксел.
 Кабазитаксел.

Сипулейцел-T
Сипулейцел-T (Provenge®) — це препарат, який
для знищення клітин раку передміхурової залози
використовує ваші лейкоцити. У пацієнта беруть
імунні клітини й відправляють їх у лабораторію.
Потім імунні клітини активують або змінюють
так, щоб вони були націлені на клітини раку
передміхурової залози. Цей препарат відомий як
вакцина проти раку.

 Мітоксантрону гідрохлорид.

Доцетаксел
Доцетаксел (Taxotere®) застосовується для
лікування розповсюдженого раку передміхурової
залози. Доцетаксел є варіантом для деяких
чоловіків, яким призначають АДТ вперше.
Доцетаксел також застосовується для лікування
метастазів, після того, як АДТ перестає стримувати
ріст ракової пухлини.

Терапія, націлена на біомаркери

Під час використання терапії, націленій на
біомаркери, лікування спрямовано на специфічні
біомаркери, як-от рецептор запрограмованої
смерті-1 (PD-1), гени BRCA1/BRCA2 і MSI-H/dMMR.

Кабазитаксел
Кабазитаксел (Jevtana®) є варіантом, якщо
доцетаксел неефективний. Проте користь
кабазитакселу незначна, а побічні ефекти можуть
бути серйозними. Кабазитаксел протипоказаний у
разі порушення функції печінки, нирок або в разі
тяжкої нейропатії (ураження нервів, які спричиняють
біль, оніміння та поколювання в руках і ногах).

Далі наведено приклади препаратів для терапії,
націленої на біомаркери.
 Рукапариб (Rubraca™).

Мітоксантрону гідрохлорид

 Олапариб (Lynparza™).

Мітоксантрону гідрохлорид (Novantrone® або
DHAD) може полегшити симптоми, спричинені
розповсюдженим раком.

 Пембролізумаб (Keytruda®).
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Терапія, націлена на кістки

Якщо у вас підвищений ризик переломів, перед
початком гормональної терапії рекомендується
провести сканування ДЕРА на базовому рівні.
Рекомендується повторне дослідження ДЕРА після
одного року гормональної терапії.

Ліки, націлені на кістки, можуть бути призначені,
щоб полегшити біль у кістках або зменшити
ризик ускладнень із боку кісток. Деякі ліки діють,
сповільнюючи або зупиняючи руйнування кісток,
тоді як інші допомагають збільшити товщину кістки.

Деносумаб, золедронова кислота та алендронат

Коли рак передміхурової залози поширюється на
віддалені ділянки, він може дати метастази в кістки.
Це піддає ваші кістки ризику травм і захворювань.
Такі ускладнення включають втрату кісткової
тканини (остеопороз), переломи, біль у кістках
і здавлення (стиск) спинного мозку. Деякі методи
лікування раку передміхурової залози, наприклад
гормональна терапія, можуть спричинити втрату
кісткової маси, що підвищує ризик переломів.

Деносумаб, золедронова кислота та алендронат
застосовуються, щоб запобігти втраті кісткової
маси (остеопорозу) і переломам як ускладненням
гормональної терапії. Вам можуть призначити
аналізи крові, щоб перевірити функцію нирок
і рівень кальцію. Лікар рекомендуватиме добавки
кальцію та вітаміну D.
Повідомте свого стоматолога, якщо ви вживаєте
якісь із цих ліків. Також запитайте в лікаря,
як ці ліки можуть вплинути на ваші зуби та
щелепу. Остеонекроз, або загибель кісткової
тканини щелепи, є рідкісним, але серйозним
побічним ефектом. Повідомте лікаря про будь-які
заплановані візити стоматолога. Перед початком
лікування будь-яким із цих препаратів важливо
подбати про свої зуби та відвідати стоматолога.

Щоб запобігти втраті кісткової тканини й
переломам, застосовуються три препарати.
 Деносумаб (Prolia®).
 Золедронова кислота (Zometa®).
 Алендронат (Fosamax®).

Радіофармпрепарати

Для лікування метастазів у кістках застосовуються
три препарати.

Радіофармацевтичні препарати містять
радіоактивну речовину, яка випромінює радіацію.
Це не така радіоактивна речовина, як контрастна
речовина (індикатор), що застосовується для
променевої діагностики.

 Радій-223.
 Деносумаб (Xgeva®).
 Золедронова кислота (Zometa®).

Радій-223 накопичується в кістках і виділяє
радіацію, яка може вбити ракові клітини. Радіація
не поширюється далеко, тому здорові тканини
зберігаються. Радій-223 вводиться через вену
(внутрішньовенно). Перед кожною дозою вам
будуть робити аналізи крові.

Вас перевірять на остеопороз за допомогою тесту
на мінеральну щільність кісток. За допомогою
цього тесту вимірюють кількість кальцію та інших
мінералів у кістках. Цей метод називається
двоенергетичною рентгенівською абсорбціометрією
(ДЕРА) і є безболісним. За допомогою тестів
на мінеральну щільність кісток можна виявити
остеопороз і передбачити ризик переломів кісток.
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Радій-223 є радіофармацевтичним препаратом, який
використовується для лікування раку передміхурової
залози, що дав метастази в кістки, але не поширився
на інші органи (вісцеральних метастазів немає).
Його призначають тим пацієнтам, у кого рак
передміхурової залози резистентний щодо кастрації.
Так називають рак, що не реагує на лікування, яке
знижує рівень тестостерону (гормональна терапія).

виробляється яєчками, але надниркові залози,
які розташовані над нирками, також виробляють
невелику кількість.
Лютеїнізувального гормону рилізинг-гормон
(ЛГРГ) і гонадотропін-рилізинг-гормон (ГнРГ) — це
гормони, які виробляються в частині мозку, що
називається гіпоталамусом. Ці гормони наказують
яєчкам виробляти тестостерон.

Радій-223 можна застосовувати з деносумабом
і золедроновою кислотою.

Гормони можуть спричиняти розвиток раку
передміхурової залози. Гормональна терапія
гальмуватиме вироблення тестостерону в організмі
або блокуватиме процеси, які тестостерон запускає
в організмі. Це може на деякий час сповільнити
ріст пухлини або зменшити її. Гормональна терапія
може бути локальною, як у разі хірургічного
видалення яєчок (орхіектомія), або системною
(медикаментозна терапія). Мета — зменшити
кількість тестостерону в організмі. Див. Довідкову
таблицю 6.

Гормональна терапія
Гормональна терапія — це лікування, яке додає,
блокує або видаляє гормони. Гормон — це
речовина, яка виробляється в організмі залозою.
Ваша кров розносить гормони всім організмом.
Основним чоловічим гормоном (андрогеном) є
тестостерон. Більшість тестостерону в організмі

Довідкова таблиця 6
Препарати гормональної терапії
АДТ

• Нілутамід, флутамід або бікалутамід
• Гозерелін, гістрелін, лейпролід або трипторелін
• Дегарелікс

Гормональна терапія

•
•
•
•
•
•

Операція

• Орхіектомія

NCCN Guidelines for Patients®:
Розповсюджений рак передміхурової залози, 2020

Ензалутамід, апалутамід або даролутамід
Абіратерон із преднізоном або метилпреднізолоном
Кетоконазол (можна застосовувати окремо або з гідрокортизоном)
Нілутамід, флутамід або бікалутамід
Гідрокортизон, преднізон або дексаметазон
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 Естрогени можуть блокувати вироблення

Ви могли почути термін «кастрація», який
застосовується під час обговорення раку
передміхурової залози або його лікування. Цим
медичним терміном позначають деякі види
гормональної терапії. Кастрація може бути
тимчасовою, короткочасною або постійною, як у
випадку орхіектомії. Якщо ви не впевнені, про що
говорить ваш лікар, запитайте.

тестостерону в надниркових залозах та інших
тканинах. Один зі штучних естрогенів був
синтезований у лабораторії. Він називається
діетилстильбестрол (ДЕС). Естроген може
підвищити ризик зростання грудей, рівень
болю, а також утворення тромбів.

 Інгібітори синтезу андрогенів — це

препарати, які блокують вироблення андрогенів.
Кетоконазол — це протигрибковий препарат,
який зупиняє вироблення тестостерону в
надниркових залозах та інших тканинах.
Абіратерону ацетат подібний до кетоконазолу.
Абіратерон потужніший і менш токсичний.

Гормональна терапія не застосовується як
єдиний метод лікування розповсюдженого раку
передміхурової залози.
Є тільки один хірургічний варіант гормональної терапії.
 Двостороння орхіектомія — це операція

Андрогендеприваційна терапія

видалення обох яєчок. Оскільки калитка в
такому разі залишається, можна розглянути
варіант операції з установкою імплантатів.

Андрогендеприваційна терапія (АДТ) — це
вид лікування, направленого на зменшення
або блокування чоловічих статевих гормонів в
організмі. Це первинна або основна системна
терапія регіонарного та розповсюдженого
захворювання. АДТ можна застосовувати
окремо або в поєднанні з променевою
терапією, хіміотерапією, стероїдами або іншими
гормональними препаратами.

Нижче перераховані препарати для системної
гормональної терапії.
 Агоністи ЛГРГ — це препарати, які

застосовуються для припинення вироблення
тестостерону яєчками. До агоністів ЛГРГ
належать гозереліну ацетат, гістреліну ацетат,
лейпроліду ацетат і триптореліну памоат.
Тривале вживання агоністів ЛГРГ із часом
призводить до атрофії яєчок.

Термін «гормональна терапія» не всі розуміють
правильно. Деякі люди називають будь-яку
гормональну терапію АДТ. Однак до АДТ належать
лише орхіектомія, уживання агоністів ЛГРГ та
антагоністів ЛГРГ.

 Антагоністи ЛГРГ — це препарати, які блокують

або припиняють вироблення ЛГРГ гіпофізом
(прикріпленим до гіпоталамуса). Це призводить
до того, що яєчка перестають виробляти
тестостерон. Антагоністом ЛГРГ є дегарелікс.

Паліативна АДТ
Паліативна АДТ призначається для полегшення
(паліації) симптомів раку передміхурової залози.
Паліативну АДТ можна призначати тим, у кого
очікувана тривалість життя складає 5 років або
менше, з груп високого або дуже високого ризику,
з регіонарною або метастатичною формою
захворювання. Паліативну АДТ також можна
призначати пацієнтам, які перебувають під
спостереженням, коли в них з’являються ознаки
скорої появи симптомів, або симптоми вже з’явилися.

 Антиандрогени — це препарати, які блокують

відповідні рецептори на клітинах раку
передміхурової залози та не дозволяють їм
взаємодіяти з тестостероном. До антиандрогенів
належать бікалутамід, флутамід, нілутамід,
ензалутамід, апалутамід і даролутамід.

NCCN Guidelines for Patients®:
Розповсюджений рак передміхурової залози, 2020

43

5

Лікування раку передміхурової залози

Гормональна терапія

Побічні ефекти гормональної терапії

підвищує ризик розвитку цих захворювань. Таким
чином, щоб знизити ризик цих захворювань,
рекомендується пройти скринінг і лікування.
Повідомте свого дільничного лікаря про те, що ви
перебуваєте на АДТ.

Гормональна терапія має побічні ефекти. Ризик
виникнення побічних ефектів залежить від багатьох
чинників. Це такі чинники: вік, стан здоров’я до
лікування, тривалість або частота курсів лікування
тощо.

Відомо, що в афроамериканських чоловіків АДТ
підвищує ризик смерті від серцевих ускладнень.
Запитайте свого лікаря про ризики застосування
АДТ для терапії раку передміхурової залози.

Різні види гормональної терапії мають різні побічні
ефекти. АДТ може зменшити бажання сексу
й спричинити еректильну дисфункцію. У разі
тривалого перебування на АДТ для зменшення
побічних ефектів лікар може розглянути питання
про інтермітивну терапію. Інтермітивна терапія —
це чергування періодів, коли пацієнт перебуває / не
перебуває на АДТ. Вона може забезпечити такий
самий контроль раку, як і безперервна гормональна
терапія, але дає організму перерву в лікуванні.

Кортикостероїди

Кортикостероїди або стероїди — це препарати,
створені в лабораторії, які діють як гормони, що
виробляються наднирниками. Наднирники — це
невеликі залози, розташовані поблизу нирок,
які допомагають регулювати кров’яний тиск і
зменшують запалення (набряк). Кортикостероїди
блокують вироблення тестостерону наднирковими
залозами та іншими тканинами. Їх застосовують
окремо або в поєднанні з хіміотерапією чи
гормональною терапією.

Що триваліший період перебування на АДТ,
то вищим стає ризик витончення та ослаблення
кісток (остеопороз), переломів кісток, збільшення
ваги, втрати м’язової маси, діабету та серцевих
захворювань. До інших побічних ефектів АДТ
належать припливи, зміни настрою, втома, а
також чутливість і зростання грудей. Порадьтеся
з вашими лікарями про те, як впоратися з
побічними ефектами гормональної терапії.

Для лікування раку передміхурової залози зазвичай
застосовуються наведені далі стероїди.
 Преднізон.

Запобігти або загальмувати розвиток остеопорозу
в тих, хто перебуває на АДТ, можна щоденним
вживанням кальцію і вітаміну D3.

 Метилпреднізолон.
 Гідрокортизон.
 Дексаметазон.

Перед проведенням АДТ ви маєте пройти
двоенергетичну рентгенівську абсорбціометрію
(ДЕРА) для вимірювання щільності кісткової тканини.
За низької щільності кісткової тканини рекомендовані
деносумаб, золедронова кислота або алендронат.
Через рік після початку лікування рекомендується
провести повторне сканування ДЕРА.
Серед людей похилого віку поширені цукровий
діабет і серцево-судинні захворювання. АДТ
NCCN Guidelines for Patients®:
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Термічна
Термічна абляція
абляція| Клінічні випробування

Термічна абляція

Клінічні випробування

За термічної абляції для знищення (абляції)
ракових клітин використовуються екстремальний
холод або екстремальне тепло. Можна знищити
невеликі пухлини, не пошкоджуючи прилеглі
тканини. Кріохірургія та фокусований ультразвук
високої інтенсивності (HIFU) — два типи термічної
абляції, що застосовуються для лікування
неметастатичного раку, який знову з’явився
(рецидив) після променевої терапії.

Клінічне випробування — це тип дослідження,
за допомогою якого перевіряють нові методи
скринінгу, профілактики, діагностики або лікування
того чи іншого захворювання.
Клінічні випробування поділяються на чотири фази.
 Випробування фази I призначені для пошуку

найбезпечнішої та найкращої дози нового
препарату. Ще одна ціль — знайти найкращий
спосіб введення препарату з найменшою
кількістю побічних ефектів.

Кріотерапія

Кріотерапія — це процедура, під час якої
пухлина передміхурової залози пошкоджується
заморожуванням. Цей метод застосовується для
лікування раку передміхурової залози, який знову
з’явився після променевої терапії. Кріотерапія
є варіантом лікування, якщо променева терапія
неефективна.

 У випробуваннях фази II оцінюють, чи діє

препарат на клітини конкретного типу раку.

 У випробуваннях фази III порівнюють новий

препарат зі стандартним лікуванням.

 У випробуваннях фази IV оцінюють

довгострокову безпеку й ефективність
препарату після його реєстрації.

Через промежину в передміхурову залозу вводять
дуже тонкі голки. Промежина — це простір між
заднім проходом і калиткою. Голки вводять під
контролем візуалізації. Пропускаючи через голки
газ аргон, передміхурову залозу заморожують
до температури нижче нуля. Заморожування
вбиває ракові клітини. В уретру вводять катетер,
наповнений теплою рідиною, щоб запобігти її
пошкодженню.

Учасників клінічного випробування підбирають
так, щоб вони були близькі за типом або стадією
пухлини та загальним станом здоров’я. Це
допомагає переконатися, що будь-які зміни є
результатом лікування, а не розбіжностями між
учасниками.
Якщо ви вирішите взяти участь у клінічному
випробуванні, вам потрібно буде ознайомитися з
формою інформованої згоди й підписати її. У цій
формі детально описується дослідження, разом
із ризиками й переваги. Навіть після підписання
форми згоди ви можете будь-коли припинити
участь у клінічному випробуванні.

Фокусований ультразвук високої
інтенсивності

Для методу фокусованого ультразвуку високої
інтенсивності (HIFU) використовуються звукові
хвилі високої енергії, які створюють тепло для
знищення ракових клітин. У пряму кишку вводять
датчик і безпосередньо на пухлину спрямовують
звукові хвилі високої інтенсивності. Метод HIFU
є варіантом лікування, якщо променева терапія
неефективна.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Запитайте своїх лікарів, чи є відкрите клінічне
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участі в клінічному випробуванні. Вирішіть разом,
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Загальні відомості

Загальні відомості
 Спостереження дає змогу виявити симптоми

раку, щоб лікувати їх до того, як вони
з’являться чи посиляться.

 Під час операції пухлину видаляють разом

із фрагментом оточувальної нормальної на
вигляд тканини передміхурової залози. Такий
фрагмент називається хірургічним краєм.
Метою операції є одержання негативного
хірургічного краю (R0).

Пошук клінічного випробування
Запис у клінічне дослідження заохочується, коли це

 За радикальної простатектомії видаляють

передміхурову залозу й сім’яні пухирці. За
тазової лімфаденектомії (ТЛАЕ) видаляють
лімфатичні вузли поблизу передміхурової
залози.

найкращий варіант для вас.

3 Щоб знайти клінічні випробування онлайн
в установах — членах мережі NCCN, перейдіть

 Імунотерапія активує захисні сили організму,

на сторінку nccn.org/clinical_trials/member_

щоб знищити клітини раку передміхурової
залози.

institutions.aspx.

3 Щоб знайти клінічне випробування в базі

 Хіміотерапія перериває життєвий цикл

ракових клітин, тому вони не можуть
розмножуватися.

даних Національного інституту здоров’я (NIH)
у Сполучених Штатах та в усьому світі, перейдіть

 Ефект гормональної терапії раку

на сторінку ClinicalTrials.gov.

передміхурової залози полягає в тому, що
зупиняється вироблення тестостерону або
припиняються ті процеси, які тестостерон
запускає в організмі. Це основна системна
терапія регіонарних та розповсюджених
захворювань.

3 Щоб знайти клінічні випробування, які
проводяться за підтримки Національного
інституту раку (NCI), перейдіть на сторінку
cancer.gov/about-cancer/treatment/clinicaltrials/search.

 Радіофармпрепарати — це радіоактивні

препарати, які застосовуються для лікування
метастазів у кістках.

Зверніться до своїх лікарів за допомогою в пошуку

 Радіація вбиває ракові клітини або зупиняє

клінічного дослідження. Ви також можете отримати

 Кріотерапія вбиває ракові клітини

Національного інституту раку. Зателефонуйте

утворення нових ракових клітин.

допомогу від Служби інформації про рак (CIS)

заморожуванням, а фокусований ультразвук
високої інтенсивності (HIFU) убиває ракові
клітини нагріванням.

за номером +1 800 4 CANCER (+1 800 422 6237)
або перейдіть на сторінку cancer.gov/contact

 Клінічне випробування — це дослідження,

завдяки якому оцінюють новий метод
лікування, щоб побачити, наскільки воно
безпечне та ефективне. Іноді для пацієнта з
раком передміхурової залози досліджувана
в клінічному дослідженні терапія може бути
кращим варіантом лікування.
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Персистенція ПСА або рецидив

Після простатектомії

Після простатектомії

Про персистенцію ПСА говорять, коли
після операції або променевої терапії
рівень ПСА не знижується. Коли рівень
ПСА знижується до нуля, але раковий
процес пізніше починається знову, цей стан
називається рецидивом. Персистенція ПСА
або рецидив, що виникає після операції,
лікується інакше, ніж персистенція ПСА
або рецидив після променевої терапії.

Персистенція

Після радикальної простатектомії рівень ПСА має
знизитися майже до нуля, оскільки була видалена
вся простата. Якщо цього не відбувається, це може
бути ознакою стійкого раку.

Рецидив

Якщо рівень ПСА знижується до нуля або
до такого, який не визначається, але пізніше
збільшується у двох або більше тестуваннях,
можливо, рак повернувся (рецидив). Час, упродовж
якого рівень ПСА подвоїться, визначається як час
подвоєння ПСА (ЧППСА).

Після радикальної простатектомії або дистанційної
променевої терапії (ДПТ) рівень ПСА повинний
практично не визначатися. Якщо рівень ПСА після
лікування не знижується практично до нуля, цей
стан називається персистенцією ПСА.
Якщо рівень ПСА знижується практично до нуля,
але пізніше пухлина з’являється знову, цей стан
називається рецидивом. Пухлина може знову
виникнути в тому самому місці або в іншій частині
тіла. Рецидив після радикальної простатектомії
лікується інакше, ніж пухлина, яка знову
з’являється після ДПТ.

Дослідження

Ваш може призначити наведені далі тести.


 Сцинтиграфія кісток скелету.
 КТ грудної клітки.
 КТ черевної порожнини й малого таза або

Іноді рак прогресує до метастатичної форми
без персистенції ПСА або рецидиву. Цей
стан називається кастраційно-наївним раком
передміхурової залози. Лікування кастраційнонаївного раку передміхурової залози описане
в наступному розділі.
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МРТ черевної порожнини й малого таза.
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 Біопсія ложа передміхурової залози.
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Після простатектомії

Лікування

Після лікування

Лікування залежатиме від того, чи будуть виявлені
віддалені метастази. Див. довідкову таблицю 7.

Після лікування пацієнтові проводять регулярні
дослідження в межах моніторингу прогресування
захворювання. Якщо він перебуває на АДТ, буде
вимірюватися рівень тестостерону.

Немає метастазів (M0)
Якщо віддалених метастазів немає, то можливі
наведені далі варіанти лікування.

Наведене далі належить до переліку обов’язкових
досліджень.

 ДПТ.

 Сцинтиграфія кісток скелету.

 ДПТ + АДТ.

 КТ грудної клітки.

 Спостереження.

 КТ черевної порожнини й малого таза або

Поєднання АДТ із ДПТ може продовжити виживаність
у деяких пацієнтів. Якщо ви обираєте схему
ДПТ + АДТ, треба розглянути доцільність застосування
інтермітивної АДТ. Для пацієнтів старшої вікової групи,
у яких ЧППСА складає понад 12 місяців, одним із
варіантів є спостереження. Спостереження полягає
в активному моніторингу перебігу захворювання з
готовністю призначити паліативну АДТ у разі появи
симптомів або високої імовірності їх появи.

МРТ черевної порожнини й малого таза.
 ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ (за потреби).

Віддалені метастази (M1)
Варіанти лікування за наявності віддалених
метастазів, описані в наступному розділі,
присвяченому кастраційно-наївному раку
передміхурової залози.

До АДТ може належати наведене далі.
 Монотерапія агоністом ЛГРГ.
 Агоніст ЛГРГ + антиандроген.
 Антагоніст ЛГРГ.

Довідкова таблиця 7
Варіанти лікування: персистенція ПСА або рецидив після радикальної простатектомії
ДПТ

Немає віддалених
метастазів

ДПТ + АДТ

ª

Спостереження

Є віддалені метастази

Коли є прогресія раку,
див. розділ 7: кастраційно-наївний рак
передміхурової залози

Див. розділ 7: кастраційно-наївний рак передміхурової залози
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Після променевої терапії

Після променевої терапії

Лікування

Лікування залежатиме від того, чи можливе
проведення локальної терапії. Локальна
терапія — це лікування, спрямоване на простату.
Вона передбачає радикальну простатектомію з
ТЛАЕ, брахітерапію, кріотерапію та фокусований
ультразвук високої інтенсивності (HIFU).
Спостереження також є варіантом.

Після променевої терапії рівень ПСА зазвичай
знижується практично до нуля. Якщо рівень
ПСА знизиться практично до нуля, але пізніше
збільшиться щонайменше на 2 нг/мл, це означає,
що, можливо, рак з’явився знову. Ознакою
рецидиву також можуть бути інші зміни рівня
ПСА. Ознаки появи пухлини можна виявити
під час пальцевого ректального обстеження.
Час, упродовж якого рівень ПСА подвоїться,
визначається як час подвоєння ПСА (ЧППСА).

Локальна терапія є варіантом, якщо пацієнт
відповідає всім наведеним далі критеріям.
 Початкова клінічна стадія була T1–T2,

NX (рак у лімфатичних вузлах неможливо
оцінити) або N0.

Скорочений ЧППСА може вказувати на поширення
ракового процесу за межі передміхурової залози.
Цей показник буде використаний для визначення
групи ризику. Для пошуку віддалених метастазів
застосовують візуалізаційні дослідження.

 Очікувана тривалість життя понад 10 років.
 Наразі рівень ПСА становить менше ніж

10 нг/мл.
Варіанти лікування — див. довідкову таблицю 8.

Довідкова таблиця 8
Варіанти лікування: персистенція ПСА або рецидив після променевої терапії

Немає
протипоказань
для локальної
терапії

Завдяки ТРУЗ-біопсії виявлено рак:
• спостереження;
• радикальна простатектомія з ТЛАЕ;
• брахітерапія;
• кріотерапія;
• HIFU

Завдяки ТРУЗ-біопсії не виявлено рак:
• спостереження;
• АДТ
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Коли є прогресія раку,
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• див. розділ 7: кастраційно-наївний рак
передміхурової залози;
• див. розділ 8: кастраційно-резистентний
рак передміхурової залози (КРРПЖ)

6

Персистенція ПСА або рецидив

Загальні відомості

Після лікування

Щоб підтвердити, що локальна терапія є для
пацієнта правильним вибором, проводяться
наведені далі діагностичні дослідження.

Після лікування будуть спостерігати за
прогресуванням захворювання. Якщо з’явиться
підозра на прогресування захворювання, для
підтвердження того, що пухлина збільшилась або
раковий процес поширився, проводяться наведені
далі дослідження.

 ЧППСА.
 Сцинтиграфія кісток скелету.
 МРТ передміхурової залози.
 ТРУЗ-біопсія.

 Сцинтиграфія кісток скелету.

Іноді проводять додаткові дослідження.

 КТ грудної клітки.

 КТ грудної клітки.

 КТ черевної порожнини й малого таза або

МРТ черевної порожнини й малого таза.

 КТ черевної порожнини й малого таза або

МРТ черевної порожнини й малого таза.

 ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ (за потреби).

 ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ.

Якщо завдяки ТРУЗ-біопсії виявлено рак

Загальні відомості

Варіанти локального лікування обираються за
результатами ТРУЗ-біопсії.

 Коли після хірургічного або променевого

лікування раку передміхурової залози рівень
ПСА підвищується, цей стан називається
рецидивом ПСА. Це може означати, що
пухлина з’явилася знову (рецидив) або що
лікування не призвело до зменшення пухлини
(персистенція).

Далі наведено варіанти лікування, якщо завдяки
ТРУЗ-біопсії виявлено рак.
 Спостереження.
 Радикальна простатектомія з ТЛАЕ.
 Брахітерапія.

 Рак, який з’являється знову після радикальної

 Кріотерапія.

простатектомії, буде лікуватися інакше, ніж
рак, який з’являється знову після променевої
терапії.

 HIFU.

Якщо завдяки ТРУЗ-біопсії не виявлено рак

 Вибір методу лікування в разі персистенції

Далі наведено варіанти лікування, якщо завдяки
ТРУЗ-біопсії не виявлено рак.

або рецидиву після радикальної
простатектомії залежить від наявності
віддалених метастазів.

 Спостереження.

 Вибір методу лікування в разі персистенції

 АДТ.
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Кастраційно-наївний рак передміхурової залози

Немає метастазів (M0)

Якщо пацієнт не перебуває на АДТ,
а рак передміхурової залози в нього
прогресує або погіршується, цей стан
називається кастраційно-наївним раком
передміхурової залози. Якщо початковим
або першим діагнозом був метастатичний
рак передміхурової залози, такий пацієнт
може мати кастраційно-наївний рак
передміхурової залози.

Спостереження

Спостереження є найкращим варіантом для
кастраційно-наївного раку передміхурової залози
без метастазів (M0). Спостереження полягає в
регулярному проведенні досліджень із готовністю
призначити паліативну АДТ у разі появи симптомів
або високої імовірності їх появи Дослідження під
час спостереження передбачають ПСА та пальцеве
ректальне обстеження.

Кастраційно-наївний рак передміхурової залози
зазвичай лікують за допомогою гормональної
терапії. Це допомагає запобігти поширенню раку.
Варіанти лікування кастраційно-наївного раку
передміхурової залози залежать від наявності (M1)
або відсутності (M0) ознак метастазування.
Див. довідкову таблицю 9.

Гормональна терапія

Хірургічна кастрація, коли видаляють обидва
яєчка, називається двосторонньою орхіектомією.
Ця операція є різновидом андрогендеприваційної
терапії (АДТ). Орхіектомію можна поєднувати
з іншими типами АДТ. Для лікування цього
виду раку застосовуються такі гормони, як
агоніст ЛГРГ, антагоніст ЛГРГ або агоніст ЛГРГ
з антиандрогеном.

Немає метастазів (M0)
Якщо віддалених метастазів немає, варіанти
лікування — спостереження (найкращий варіант)
або АДТ.

АДТ може бути токсичною й спричиняти побічні
ефекти. Щоб зменшити побічні ефекти, варіантом

Довідкова таблиця 9
Варіанти лікування: кастраційно-наївний рак передміхурової залози

M0

• Спостереження (бажано)
• АДТ

M1

АДТ окремо або в поєднанні з одним із
таких методів:
• апалутамід (бажано);
• абіратерон (бажано);
• доцетаксел (бажано);
• ензалутамід (бажано);
• мікронізований абіратерон;
• ДПТ на первинну пухлину за малого
обсягу метастатичного ураження
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Контрольні дослідження після
лікування:
• об’єктивне обстеження
з визначенням ПСА кожні
3–6 місяців;
• візуалізаційні дослідження в разі
появи симптомів або підвищення
ПСА

ª

Контрольні дослідження після
лікування:
• об’єктивне обстеження
з визначенням ПСА кожні
3–6 місяців;
• візуалізаційні дослідження в разі
появи симптомів або підвищення
ПСА
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Віддалені метастази (M1)

Віддалені метастази (M1)

може бути інтермітивна АДТ. Інтермітивна
терапія полягає в чергуванні періодів, коли
пацієнт перебуває / не перебуває на АДТ. Вона
може забезпечити такий самий контроль раку,
як і безперервна гормональна терапія, але дає
організму перерву в лікуванні.

Наявність метастазів підтверджують спеціальними
дослідженнями.
До них можуть належати наведені далі.
 Сцинтиграфія кісток скелету.

Інтермітивна АДТ часто починається з
безперервного лікування, яке припиняється
приблизно через 1 рік. Лікування відновлюють
після підвищення ПСА до певного рівня або появи
симптомів. Рівень ПСА, який є показанням для
поновлення терапії, може залежати від швидкості
ПСА, від тривалості перерви в терапії, від рівня
ПСА під час попередньої терапії або інших
індивідуальних чинників пацієнта. Інтермітивна
АДТ потребує ретельного моніторингу рівня ПСА та
тестостерону, особливо в періоди перерви терапії.

 КТ грудної клітки.
 КТ черевної порожнини / таза або МРТ

черевної порожнини / таза з контрастуванням
або без нього.
 ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ.
 Тестування біомаркерів і генетичне

дослідження на спадковий ризик раку.
Варіанти лікування — це АДТ окремо або в
поєднанні з одним із наведених далі методів.

Агоністи ЛГРГ можуть спричиняти підвищення
рівня тестостерону протягом кількох тижнів.
Це підвищення називається спалахом. Спалах
може спричинити біль, якщо за допомогою
візуалізації можна побачити метастази в кістках
(явні метастази). Біль не означає, що рак росте.
Пацієнту можуть дати ліки для запобігання спалаху.

 Апалутамід (бажано).
 Абіратерон (бажано).
 Доцетаксел (бажано).
 Ензалутамід (бажано).
 Мікронізований абіратерон.

Порадьтеся зі своїм лікарем, якщо у вас є
побоювання щодо побічних ефектів АДТ, яку
вам призначили, а також порадьтеся щодо того,
що можна зробити, щоб запобігти цим побічним
ефектам.

 ДПТ на первинну пухлину за малого обсягу

метастатичного ураження.

Променева терапія

Для лікування метастазів у кістках або симптомів,
асоційованих із раком передміхурової залози, АДТ
можна поєднувати з ДПТ.

Гормональна терапія

Різновидом АДТ є орхіектомія. Її можна поєднувати
з хіміотерапією або іншим видом гормональної
терапії. Медикаментозні форми АДТ застосовуються
як монотерапія або в поєднанні з хіміотерапією та
іншими гормональними препаратами.
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Моніторинг | Прогресування захворювання | Загальні відомості

Моніторинг

Загальні відомості

Під час гормональної терапії лікар контролюватиме
результати лікування. Підвищення рівня ПСА
свідчить про можливе зростання пухлини. Таке
зростання називається біохімічним рецидивом.
Якщо рівень ПСА підвищується, потрібно
перевірити рівень тестостерону, щоб побачити,
чи він на кастраційному рівні (менше ніж 50 нг/дл).
Потрібно підтримувати кастраційний рівень.

 Рак, який прогресує, коли ви не перебуваєте

на андрогендеприваційній терапії (АДТ),
називається кастраційно-наївним раком
передміхурової залози. Він може бути
метастатичним (M1) або неметастатичним (M0).
 У разі кастраційно-наївного раку

передміхурової залози M1 проводять АДТ
окремо або в поєднанні з іншими методами,
такими як ДПТ, хіміотерапія або інша
гормональна терапія.

Для моніторингу прогресування захворювання
проводяться наведені далі дослідження.

 Операція видалення яєчок (орхіектомія) є

 Об’єктивне обстеження з визначенням ПСА

одним із різновидів АДТ і варіантом у разі
кастраційно-наївного раку передміхурової
залози (як M0, так і M1).

кожні 3–6 місяців.
 Візуалізаційні дослідження в разі появи

симптомів або підвищення ПСА.

 АДТ можна застосовувати окремо або разом

із хіміотерапією, променевою терапією,
стероїдами чи іншими гормональними
препаратами.

Якщо ці дослідження вказують на те, що пухлина
зростає або поширюється, рекомендується
проведення наведених далі додаткових
досліджень.

 Для кастраційно-наївного раку передміхурової

залози M0 найкращим варіантом є
спостереження.

 Сцинтиграфія кісток скелету.
 КТ грудної клітки.

 Під час лікування проводять регулярні

 КТ черевної порожнини й малого таза або

медичні огляди, аналізи на ПСА та сканування
кісток (за потреби).

МРТ черевної порожнини й малого таза.
 Розгляд ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ.

 Якщо якесь дослідження покаже можливу

прогресію раку, то подальше лікування
залежатиме від наявності метастазів.

Прогресування захворювання
Якщо кастраційно-наївний рак передміхурової
залози погіршується — росте або поширюється
та не відповідає на лікування, — імовірно, що це
кастраційно-резистентний рак передміхурової
залози. Ця форма обговорюється в наступному
розділі.
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Кастраційно-резистентний рак передміхурової залози

Загальний
Загальнийогляд
огляд| КРРПЖ M0

У багатьох випадках на ранніх стадіях
раку передміхурової залози пухлина
для зростання потребує високого рівня
тестостерону, проте за кастраційнорезистентного раку передміхурової
залози (КРРПЖ) такої залежності
немає. Лікування залежить від наявності
або відсутності метастазів. Якщо є
метастази, лікування залежить від типу
метастазування.

Навіть якщо рак з’явився знову під час проведення
АДТ, важливо продовжувати цю терапію. Під час
лікування КРРПЖ тестостерон має залишатися на
рівні кастрації (менше ніж 50 нг/дл). Вам можуть
продовжувати поточне лікування або ваш лікар
може змінити препарат гормональної терапії.
Для виявлення ознак віддалених метастазів можуть
знадобитися візуалізаційні дослідження.

КРРПЖ M0

Загальний огляд

КРРПЖ M0 — кастраційно-резистентний рак
передміхурової залози без ознак віддалених
метастазів. Див. довідкову таблицю 10.

Коли рак передміхурової залози прогресує попри
кастраційні сироваткові рівні тестостерону менше
ніж 50 нг/дл, цей стан називається кастраційнорезистентним раком передміхурової залози
(КРРПЖ). Це означає, що рак передміхурової
залози продовжує зростати, незважаючи на дуже
низький рівень тестостерону. У багатьох випадках
на ранніх стадіях раку передміхурової залози
пухлина для зростання потребує тестостерон, але
в разі кастраційно-резистентної форми раку такої
залежності немає.

Лікування

Вам і надалі будуть проводити візуалізаційні
дослідження, щоб спостерігати за віддаленими
метастазами, і аналізи крові для контролю рівня
ПСА. Крім того, ви будете залишатися на АДТ,
щоб рівень тестостерону підтримувався на рівні
менше ніж 50 нг/дл. Мета лікування — затримка
поширення раку передміхурової залози й
обмеження побічних ефектів лікування.

Більшість чоловіків із розповсюдженим раком
передміхурової залози перестають відповідати на
андрогендеприваційну терапію (АДТ). У результаті
АДТ можна поєднати з іншою гормональною
терапією. Її називають вторинною гормональною
терапією. Як ще один варіант, АДТ можна поєднати
з хіміотерапією.

Буде виміряний час подвоєння ПСА (ЧППСА).
ЧППСА — це час, потрібний для подвоєння
рівня ПСА. Варіанти лікування залежатимуть від
тривалості ЧППСА.

Вибір варіанта лікування залежить від наведеного
далі.
 Немає метастазів (M0) — якщо метастазів

немає, така форма позначається як КРРПЖ M0.
 Є метастази (M1) і якого типу — якщо є

метастази, це записується як КРРПЖ M1.
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КРРПЖ M0

Немає метастазів (M0)

ЧППСА понад 10 місяців
Якщо ваш рівень ПСА подвоїться впродовж
більше ніж 10 місяців, то можливі варіанти —
спостереження (бажано) чи додавання іншої
гормональної терапії.

Якщо метастазів немає, ваш лікар змінить або
продовжить ваше поточне гормональне лікування
та продовжить спостереження. Ваш лікар шукатиме
ознаки можливого погіршення пухлинного процесу.
Якщо погіршення немає, це може бути ознакою
того, що поточне лікування підтримує пухлинний
процес стабільним.

ЧППСА 10 місяців або менше
Далі наведено варіанти гормональної терапії, якщо
ваш рівень ПСА подвоїться впродовж 10 місяців
або менше.

Віддалені метастази (M1)

 Апалутамід (бажано).

Для підтвердження наявності метастазів буде
проведено наведене далі обстеження.

 Даролутамід (бажано).

Сцинтиграфія кісток.

 Ензалутамід (бажано).



 Інша гормональна терапія

 КТ грудної клітки.
 КТ черевної порожнини й малого таза або

Якщо після застосування будь-якого з
перерахованих вище методів рівень ПСА у вас
підвищиться, наступні кроки залежатимуть від
наявності метастазів.

МРТ черевної порожнини й малого таза.
 Розгляд ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ.

Довідкова таблиця 10
Варіанти лікування: КРРПЖ M0

ЧППСА
понад
10 місяців

ЧППСА
10 місяців
або менше

• Спостереження
(бажано)
• Інша
гормональна
терапія

Бажані варіанти:
• апалутамід;
• даролутамід;
• ензалутамід

ª

ª

Якщо рівень ПСА підвищується,
то променева діагностика має
передбачати:
• сцинтиграфію кісток скелету;
• КТ грудної клітки;
• КТ або МРТ черевної
порожнини та малого таза;
• розгляд ПЕТ / КТ або ПЕТ / МРТ

Якщо є метастази,
див. розділ КРРПЖ M1

Якщо рівень ПСА не підвищується, продовжити поточне лікування
та продовжити моніторинг

Інша гормональна
терапія
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КРРПЖ M1

КРРПЖ M1

Є різні види метастазів.
 У кістках.

Лікування КРРПЖ М1 залежить від типу метастазів.
Метастази в кістках — це раковий процес, який
поширився на кістки, але не на внутрішні (вісцеральні)
органи. Вісцеральні метастази виявляються в печінці,
легенях, надниркових залозах, очеревині або мозку.
Очеревина вистилає черевну стінку й покриває
більшість органів черевної порожнини. Лімфатичні
вузли та м’які тканини, як-от м’язи чи кровоносні
судини, не вважаються вісцеральними.

 У лімфатичних вузлах і м’яких тканинах.
 Вісцеральні (у внутрішніх органах).

Для опису метастатичного ураження лікарі
використовують терміни «малий обсяг» і «великий
обсяг».
 Малий обсяг метастатичного ураження

(М1) — це метастази в лімфатичних вузлах
і (або) не більше ніж три метастази в кістках.

Дослідження

Вісцеральні метастази потребують біопсії. Якщо це
не було зроблено раніше, пухлина буде перевірена
на наявність MSI-H або dMMR, спадкових та інших
мутацій. Для підтвердження метастазів у кістках
будуть проведені візуалізаційні дослідження.

 Великий обсяг метастатичного ураження

(М1) — це вісцеральні метастази та (або)
чотири кісткові метастази й більше, з яких
щонайменше один розташований поза
хребтом і кістками таза.

Дрібноклітинний або нейроендокринний рак
передміхурової залози

У наступному розділі описані варіанти лікування
кастраційно-резистентного раку передміхурової
залози з метастазами (КРРПЖ M1). Ці варіанти
залежать від поширення раку на внутрішні
(вісцеральні) органи.

Якщо тести виявляють дрібноклітинний або
нейроендокринний рак передміхурової залози,
варіантами лікування є хіміотерапія та оптимальна
підтримувальна терапія.
Варіанти хіміотерапії можуть бути такими,
як наведено далі.
 Цисплатин з етопозидом.
 Карбоплатин з етопозидом.
 Доцетаксел із карбоплатином.

Загальний огляд методів лікування

Ви продовжите андрогендеприваційну терапію
(АДТ), щоб підтримувати кастраційний рівень
менше ніж 50 нг/дл.
Лікування КРРПЖ M1 має передбачати
оптимальну підтримувальну терапію. Оптимальна
підтримувальна терапія — це не лікування раку.
Це лікування для покращення якості життя та
полегшення дискомфорту.
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Радій-223

Варіанти лікування за наявності метастазів
у кістках наведені далі.

Радій-223 застосовують для лікування метастазів,
які виникають переважно в кістках, а не
у внутрішніх (вісцеральних) органах.

 Терапія, націлена на кістки (бажано

деносумаб).

Сипулейцел-T

 Паліативна променева терапія болісних

метастазів у кістках.

Сипулейцел-T — це імунотерапевтичний препарат
створений із ваших власних імунних клітин. Він
застосовується для лікування метастатичного
КРРПЖ, коли метастази розташовуються в кістках,
а не в м’яких тканинах, лімфатичних вузлах або
вісцеральних органах.

Терапія першої лінії

Варіанти системної терапії першої лінії для КРРПЖ
M1 перераховані в довідковій таблиці 11.
Бажані варіанти наведено далі.

Усі інші види лікування, якщо воно ефективне,
знижують рівень ПСА або покращують результати
візуалізації. Зазвичай це відбувається не
відразу, якщо застосовується сипулейцел-T.
Не засмучуйтеся, якщо результати тесту не
покращуються.

 Абіратерон.
 Доцетаксел.
 Ензалутамід.
 Сипулейцел-T.

Можна спробувати всі перераховані варіанти
лікування. Оптимальна підтримувальна терапія
може використовуватися в усіх випадках.

Довідкова таблиця 111
Варіанти терапії першої лінії: КРРПЖ M1
Бажані варіанти:
• абіратерон;
• доцетаксел;
• ензалутамід;
• сипулейцел-T
Радій-223 для метастазів у кістках
Мітоксантрон для полегшення болю в пацієнтів із вісцеральними метастазами, які не можуть переносити
інші види терапії
Мікронізований абіратерон
Інша гормональна терапія
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КРРПЖ M1

Терапія другої лінії

Якщо ви отримували системну терапію, вам
призначать нові препарати. Можна спробувати
всі перераховані варіанти лікування. Оптимальна
підтримувальна терапія може використовуватися
в усіх випадках. Див. довідкову таблицю 12.

Терапія наступної або другої лінії залежить від того,
чи пройдена терапія першої лінії.
 Ензалутамід або абіратерон.
 Доцетаксел.

Довідкова таблиця 12
Варіанти терапії другої лінії: КРРПЖ M1
Бажано

• Доцетаксел
• Сипулейцел-T

Корисно

•
•
•
•

Олапариб для HRRm
Пембролізумаб для MSI-H або dMMR
Радій-223 для метастазів у кістках
Рукапариб для пацієнтів із мутацією BRCA

Інші, якщо не
застосовували
раніше

•
•
•
•
•

Абіратерон
Кабазитаксел
Ензалутамід
Мікронізований абіратерон
Інша гормональна терапія

Бажано

• Абіратерон
• Кабазитаксел
• Ензалутамід

Корисно

• Мітоксантрон для полегшення болю в пацієнтів
із вісцеральними метастазами, які не можуть
переносити інші види терапії
• Олапариб для HRRm
• Пембролізумаб для MSI-H або dMMR
• Радій-223 для метастазів у кістках
• Рукапариб для пацієнтів із мутацією BRCA

Інші, якщо не
застосовували
раніше

• Розгляд можливості повторного застосування
доцетакселу
• Мікронізований абіратерон
• Сипулейцел-T
• Інша гормональна терапія.

Варіанти після ензалутаміду
або абіратрону

Варіанти після доцетакселу
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Коли КРРПЖ M1 прогресує
Якщо кастраційно-резистентний рак передміхурової
залози прогресує, ваш лікар спробує терапію,
відмінну від попередньої. Можна спробувати
всі перераховані варіанти лікування. Варіанти
залежать від типу метастазування та мутації
пухлини. Оптимальна підтримувальна терапія
може використовуватися в усіх випадках.
 Якщо доцетаксел неефективний, ваш лікар,

можливо, захоче спробувати доцетаксел ще
раз. Це називається повторним лікуванням
доцетакселом.

 Кожний пацієнт із КРРПЖ має отримати

оптимальне підтримувальне лікування.

 Поговоріть зі своїм лікарем про те, чого ви

хочете від лікування. Ви завжди можете
вирішити не продовжувати системну терапію.

Варіанти лікування — див. довідкову таблицю 13.

Довідкова таблиця 13
Варіанти лікування: Прогресування КРРПЖ M1

Бажано

Один із перелічених нижче, якщо не застосовувався раніше:
• абіратерон;
• кабазитаксел;
• повторно доцетаксел;
• ензалутамід

Корисно в деяких випадках

• Олапариб для HRRm
• Пембролізумаб для MSI-H або dMMR
• Мітоксантрон для полегшення болю в пацієнтів із вісцеральними
метастазами, які не можуть переносити інші види терапії
• Радій-223 для метастазів у кістках
• Рукапариб для пацієнтів із мутацією BRCA

Інші, якщо не
застосовували раніше

• Мікронізований абіратерон
• Інша гормональна терапія.
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Загальні відомості

Загальні відомості
 Розповсюджене захворювання часто

спочатку лікується андрогендеприваційною
терапією (АДТ).
 Кастраційно-резистентний рак

передміхурової залози (КРРПЖ) — це рак
передміхурової залози, який зростає, хоча
рівень тестостерону дуже низький. Він
може бути метастатичним (КРРПЖ M1) або
неметастатичним (КРРПЖ M0).
 Якщо для контролю кастраційно-

резистентного раку передміхурової залози
пригнічення тестостерону недостатньо,
застосовують інші методи системної терапії.
АДТ продовжують.
 Метою лікування КРРПЖ M0 є затримка

поширення раку передміхурової залози та
обмеження побічних ефектів лікування.
 Лікування КРРПЖ М1 залежить від наявності

метастазів у вісцеральні (внутрішні органи).
 Радій-233 застосовується для тих пацієнтів,

хто має метастази в кістках.
 Сипулейцел-T застосовується для лікування

метастатичного КРРПЖ, коли метастази
розташовані в кістках, а не в м’яких тканинах,
лімфатичних вузлах або вісцеральних
органах.
 Кожний пацієнт із КРРПЖ має отримати

оптимальне підтримувальне лікування.
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Ухвалення рішень про лікування

Це ваш вибір | Які питання поставити лікарю

Важливо відчувати себе комфортно під
час лікування від раку за методом, який ви
обрали. Цей вибір починається з відкритої
та чесної розмови зі своїми лікарями.

Друга думка

Бажання почати лікування якомога швидше —
це нормально. Хоча рак не можна ігнорувати,
є час, щоб інший лікар переглянув результати
ваших аналізів і запропонував план лікування.
Це називається отриманням другої думки. Такий
процес є нормальною частиною лікування раку.
Навіть лікарі мають іншу думку!

Це ваш вибір
Під час спільного ухвалення рішень ви обмінюєтесь
інформацією, обговорюєте варіанти та узгоджуєте
план лікування з лікарем. Усе починається
з відкритої та чесної розмови.

Далі наведено, що треба для цього зробити.
 Запитайте у своїй страховій компанії, як вони

компенсують кошти за отримання другої
думки. Звернення до лікарів, які не включені
у ваш страховий план, можуть сплачуватися
з власної кишені.

Рішення про лікування дуже індивідуальні. Те, що
важливо для вас, може не бути важливим для
когось іншого.

 Забезпечте передавання копій всіх ваших

Далі наведено деякі моменти, які можуть грати
роль в ухваленні рішень.

записів лікарю, до якого ви звернетеся, щоб
отримати другу думку.

Групи підтримки

 Ваші бажання й чим вони можуть відрізнятися

від того, чого хочуть інші.

Багато людей із раком уважають групи підтримки
корисними. До груп підтримки часто належать
люди на різних етапах лікування. У деяких людей
може встановлюватися новий діагноз, а в інших
лікування може закінчитися. Якщо у вашій лікарні
чи громаді немає груп підтримки людей із раком,
перегляньте вебсайти, перелічені в цій книзі.

 Ваші релігійні й духовні переконання.
 Ваше ставлення до деяких методів лікування,

як-от хірургічне втручання або хіміотерапія.
 Ваше ставлення до болю або побічних

ефектів, як-от нудота та блювота.
 Вартість лікування, проїзду до лікувальних

центрів і відсутність на роботі.

Питання, які потрібно поставити
своїм лікарям

 Якість і тривалість життя.
 Рівень вашої активності й важливі для вас

види діяльності.

Можливі запитання, які можна поставити лікарям,
наведені на наступних сторінках. Не соромтеся
їх використовувати. Або придумайте власні! Чітко
вкажіть свої цілі лікування та дізнайтеся, чого
очікувати.

Подумайте, чого ви хочете від лікування. Відверто
обговорюйте ризики та переваги конкретних методів
лікування й процедур. Зважте варіанти та поділіться
проблемами зі своїм лікарем. Якщо ви приділите
час, щоб побудувати стосунки зі своїм лікарем, це
допоможе вам відчути підтримку під час розгляду
варіантів і ухвалення рішень щодо лікування.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Запитання щодо досліджень і стадіювання
1. Які дослідження мені призначать?
2. Коли мені зроблять біопсію? Буде одна біопсія чи більше? Які ризики?
3. Чи будуть мені призначені якісь генетичні дослідження?
4. Як скоро я дізнаюся результати й хто мені їх пояснить?
5. Хто обговорить зі мною подальші кроки? Коли?
6. Що ви зробите, щоб мені було комфортно під час досліджень?
7. Не могли б ви надати мені копію звіту про результати патоморфології та інших аналізів?
8. Що означає стадія раку? Що означає цей етап із погляду виживання?
9. Що означає ступінь злоякісності раку? Чи означає цей ступінь, що рак буде швидко рости та
поширюватися?
10. Чи можна вилікувати рак? Якщо ні, то наскільки ефективно лікування може зупинити розвиток
раку?
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Питання щодо лікування
1. Які мої варіанти лікування? Які переваги та ризики?
2. Яке лікування ви рекомендуєте й чому?
3. Як мій вік, здоров’я та інші чинники впливають на мої можливості?
4. Скільки часу я маю на ухвалення рішення про лікування?
5. Коли я почну лікування? Скільки триватиме лікування?
6. Скільки коштуватиме лікування? Скільки буде платити моя страхова компанія?
7. Які шанси, що мій рак повернеться? Як я буду лікуватися, якщо пухлина з’явиться знову?
8. Я хотів би отримати другу думку. Ви можете когось порекомендувати?
9. Яке лікування дасть мені найкращу якість життя?
10. Чого варто уникати або що треба робити з обережністю під час лікування?
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Питання, які потрібно ставити лікарям щодо операції
1. Яку операцію мені буде зроблено?
2. Що буде видалено під час операції?
3. Скільки часу мені знадобиться на відновлення після операції?
4. Як довго я буду відчувати біль? Що буде зроблено, щоб упоратися з моїм болем?
5. Як операція вплине на мій сечовий міхур? Як довго мені знадобиться катетер?
6. Що ви зробите, щоб допомогти усунути дискомфорт від катетера?
7. Як хірургічне втручання вплине на мою здатність досягати ерекції та підтримувати її?
8. Які мої ризики щодо довгострокових проблем із сечовипусканням?
9. Які інші побічні ефекти я можу очікувати від операції?
10. Яке лікування я буду мати до, під час або після операції?
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Питання щодо променевої терапії, які потрібно поставити лікарям
1. Який тип променевої терапії я буду мати?
2. Терапія впливатиме тільки на простату чи також і на лімфатичні вузли?
3. Чи будете ви застосовувати гормональну терапію з опроміненням? Якщо так, то як довго?
4. Скільки сеансів лікування мені знадобиться? Чи можна зробити коротший курс опромінення?
5. Чи пропонуєте ви тут брахітерапію? Якщо ні, то чи можете ви направити мене до того, хто це
робить?
6. Чим променева терапія відрізняється від операції з погляду лікування?
7. Як радіація вплине на мій сечовий міхур?
8. Як радіація вплине на мій кишечник?
9. Як радіація вплине на мою сексуальну функцію?
10. Яких ще побічних ефектів я можу очікувати від радіації?
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Питання щодо побічних ефектів, які треба поставити лікарям
1. Які побічні ефекти лікування?
2. Які шанси, що в мене з’явиться затримка сечі, нетримання сечі, проблеми з кишечником або
еректильна дисфункція внаслідок раку передміхурової залози або його лікування?
3. Як довго триватимуть ці побічні ефекти?
4. Що я можу зробити, щоб зменшити побічні ефекти або запобігти їм?
5. Які ліки я можу вживати, щоб запобігти побічним ефектам або зменшити їх?
6. Що я можу зробити, щоб полегшити біль та інші побічні ефекти? Що ви робитимете для цього?
7. Чи буде припинено лікування або змінено лікування, якщо в мене виникнуть побічні ефекти?
Які будуть критерії для цього?
8. На які побічні ефекти треба звернути увагу? Коли мені зателефонувати? Чи можу я надіслати
повідомлення?
9. Які побічні ефекти є довічними або незворотними після завершення лікування?
10. Які ліки можуть погіршити побічні ефекти лікування?
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Питання про клінічні випробування, які потрібно поставити лікарям
1. Які клінічні випробування доступні для мого типу та стадії раку передміхурової залози?
2. Які методи лікування застосовуються в клінічних випробуваннях?
3. Який механізм лікування?
4. Чи застосовувалося лікування раніше? Чи застосовувалося воно для інших видів раку?
5. Які ризики та переваги цього лікування?
6. Яких побічних ефектів треба очікувати? Як контролюватимуться побічні ефекти?
7. Як довго я буду проходити клінічне випробування?
8. Чи зможу я отримати інше лікування, якщо це не спрацює?
9. Як ви дізнаєтеся, що лікування працює?
10. Чи коштуватиме мені щось клінічне випробування? Якщо так, то скільки?
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Вебсайти

Вебсайти

Фонд підтримки досліджень у галузі раку
передміхурової залози (Prostate Cancer
Foundation)

American Cancer Society

pcf.org

cancer.org/cancer/prostatecancer/index

Рада з освіти у сфері захворювань
передміхурової залози (Prostate
Conditions Education Council, PCEC)

Каліфорнійська коаліція проти раку
передміхурової залози (California Prostate
Cancer Coalition, CPCC)

prostateconditions.org

prostatecalif.org

Освітня мережа з питань здоров'я
передміхурової залози (Prostate Health
Education Network, PHEN)

Група підтримки чоловіків з
онкологічними захворюваннями
(Malecare Cancer Support)

prostatehealthed.org

malecare.org
cancergraph.com

Фонд урологічної допомоги (Urology Care
Foundation)

Національний альянс коаліцій із
боротьби з раком передміхурової залози
в різних штатах (National Alliance of State
Prostate Cancer Coalitions, NASPCC)

urologyhealth.org

Міжнародна мережа освіти та підтримки
хворих на рак передміхурової залози
Us TOO (Us TOO International Prostate
Cancer Education and Support Network)

naspcc.org

National Coalition for Cancer Survivorship

ustoo.org/Home

Canceradvocacy.org/toolbox

Національний фонд поінформованості
про рак передміхурової залози (National
Prostate Cancer Awareness Foundation,
PCaAware)

Організація з інформування в галузі раку
передміхурової залози серед ветеранів та
військовослужбовців (Veterans Prostate
Cancer Awareness, VPCa)

Номограми

ZERO — The End of Prostate Cancer
(некомерційна організація боротьби
з раком передміхурової залози)

pcaaware.org

vetsprostate.org

nomograms.mskcc.org/Prostate/index.aspx

zerocancer.org
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Градація за Глісоном
Оцінювання того, наскільки клітини раку
простати виглядають як звичайні клітини.
Бал від 1 (найкращий) до 5 (найгірший), який
складає патоморфолог на основі здатності клітин
передміхурової залози утворювати залози.
Первинна градація виставляється для ракових
клітин у найбільшій ділянці пухлини, вторинна —
для ракових клітин у другій за величиною ділянці
пухлини. Результати обох градацій підсумовуються,
щоб отримати бал за Глісоном.

Агоніст лютеїнізувального гормону рилізинггормону (ЛГРГ)
Препарат, який діє в мозку, зупиняючи продукцію
тестостерону в яєчках.
Андрогендеприваційна терапія (АДТ)
Лікування, за якого видаляють яєчка або блокують
вироблення ними тестостерону. Можна досягти
завдяки хірургічному втручанню або вживанню ліків.
Антагоніст лютеїнізувального гормону рилізинггормону (ЛГРГ).
Препарат, який діє в мозку, зупиняючи продукцію
тестостерону в яєчках.

Двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія
(ДЕРА)
Дослідження, під час якого використовується
невелика кількість випромінювання для
створення зображення кісток. Також називається
денситометрією кісток.

Антиандроген
Препарат, який гальмує дію гормону тестостерону.

Двостороння орхіектомія
Операція з видалення обох яєчок.

Брахітерапія
Лікування опроміненням від об’єкта, розміщеного
поблизу пухлини або в ній. Також називають
внутрішнім опромінюванням.
Білок, який виробляє переважно простата.
Вимірюється в нанограмах на мілілітр ПСА.

Дистанційна променева терапія (ДПТ)
Лікування раку за допомогою радіації, отриманої
від пристрою, розташованого поза тілом.
Еректильна дисфункція
Відсутність припливу крові до статевого члена,
через що він не набуває твердості або не зберігає її.

Біопсія
Процедура, коли беруть зразки рідини або тканини
для перевірки на захворювання.

Затримка сечі
Стан здоров’я, за якого сеча не може виділятися із
сечового міхура.

Високодозова брахітерапія (ВДБ)
Лікування радіоактивними об’єктами, які
видаляються в кінці сеансу лікування.

Інтермітивна терапія
Чергування періодів увімкнення та відключення
лікування.

Вісцеральне захворювання
Поширення раку від первинної пухлини на інші
органи в черевній порожнині.

Кастраційно-наївний рак передміхурової залози
Погіршення раку передміхурової залози, якщо
пацієнт не проходить андрогендеприваційну
терапію (АДТ).

Гормональна терапія
Лікування раку, яке припиняє продукування чи
дію гормонів. Також називається ендокринною
терапією, якщо застосовується для лікування раку
в жінок. Також називається андрогендеприваційною
терапією, якщо застосовується для лікування раку
в чоловіків.
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Кастрація
Операція з видалення обох яєчок / препарати,
які пригнічують функцію яєчок, щоб підтримувати
рівень тестостерону низьким або близьким до нуля.

Оптимальна підтримувальна терапія
Лікування для покращення якості життя та
полегшення дискомфорту.
Орхіектомія
Операція, під час якої видаляють одне або обидва
яєчка.

Комбінована андрогенна блокада (КАБ)
Лікування раку, яке припиняє вироблення й дію
тестостерону.

Очікувана тривалість життя
Кількість років, які може прожити людина.

Комп’ютерна томографія (КТ)
Дослідження, під час якого використовують
рентгенівські промені з багатьох кутів, щоб зробити
картину внутрішньої частини тіла.

Пальцеве ректальне обстеження
Дослідження передміхурової залози через її
прощупування крізь стінку прямої кишки.

Кріотерапія
Лікування, яке вбиває ракові клітини
заморожуванням. Також називається кріоабляцією.

Персистувальний рак
Рак, який не лікується повністю.
Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ)
Тест, який використовує радіоактивний матеріал,
щоб побачити форму й функції частин тіла.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Дослідження, під час якого використовуються
радіохвилі та потужні магніти, щоб зробити
зображення внутрішніх частин тіла.

Промежина
Ділянка тіла в чоловіків між калиткою й заднім
проходом.

Метастаз
Поширення раку від першої пухлини на нове місце.

Променева терапія з візуальним контролем (IGRT)
Опромінювання, спрямоване на пухлини з
використанням візуалізаційних тестів під час
лікування.

Мультипараметрична магнітно-резонансна
томографія (мпМРТ)
Дослідження, під час якого створюються
зображення, що показують багато особливостей
тканин тіла.

Променева терапія з модуляцією інтенсивності
(ПТМІ)
Лікування випромінюванням, яке використовує
невеликі промені різної сили.

Нервозберігальна радикальна простатектомія
Операція, під час якої видаляють передміхурову
залозу й один або жоден кавернозний нервовий
пучок.

Простатоспецифічний антиген (ПСА)

Нетримання сечі
Стан здоров’я, за якого виділення сечі неможливо
контролювати.

Підтримувальна терапія
Вид лікування, що передбачає полегшення
симптомів, але не лікування раку. Також називають
паліативним лікуванням.

Низькодозова брахітерапія (НДБ)
Лікування радіоактивними об’єктами, які поміщають
у пухлину й залишають розкладатися.

Радикальна позадулонна простатектомія
Операція, під час якої видаляють передміхурову
залозу через один великий розріз, зроблений нижче
пупка.

Номограма
Графічний інструмент, який використовує
інформацію про стан здоров’я для прогнозування
результату.
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Радикальна промежинна простатектомія
Операція, під час якої видаляють передміхурову
залозу через один розріз на ділянці між калиткою
та заднім проходом.
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Слова, які потрібно знати

Радіофармацевтичний
Препарат, що містить радіоактивну речовину.

Хірургічний край
Нормальна на вигляд тканина навколо пухлини,
яка була видалена під час операції.

Рецидив
Повернення раку після періоду без захворювання.

Час подвоєння простатоспецифічного антигену
(ЧППСА)
Час, протягом якого подвоюється рівень ПСА
(білка, що виробляється простатою).

Спалах
Підвищення рівня тестостерону після початку
лікування, направленого на зниження його рівня.

Швидкість простатоспецифічного антигену
(ПСА).
Наскільки змінюється рівень ПСА (білка,
що виробляється простатою) із часом.

Спостереження
Період досліджень на зміни в статусі раку під час
перерви в лікуванні.
Сім’яний пухирець
Одна з двох чоловічих залоз, що виробляє рідину,
компонент сперми.

Щільність простатоспецифічного антигену
(щПСА)
Рівень ПСА (білка, що виробляється простатою)
залежить від розміру простати.

Тазова лімфаденектомія (ТЛАЕ)
Операція, під час якої видаляють лімфатичні вузли
між тазостегновими кістками.
Тестостерон
Гормон, який допомагає статевим органам
чоловіків функціонувати.
Трансректальне УЗД (ТРУЗД)
Дослідження, під час якого посилають звукові
хвилі через пряму кишку, щоб зробити зображення
передміхурової залози.
Тривимірна конформна променева терапія
(3D-КПТ)
Лікування опроміненням, яке використовує промені,
підібрані відповідно до форми пухлини.
Ультразвукове дослідження (УЗД)
Дослідження, під час якого використовуються
звукові хвилі для фотографування внутрішніх
частин тіла.
Уретра
Конструкція у формі трубки, яка виносить сечу
із сечового міхура назовні тіла; через неї також
виходить сперма в чоловіків.
Фокусований ультразвук високої інтенсивності
(HIFU)
Лікування за допомогою високоінтенсивних
звукових хвиль, які виробляють тепло для
знищення ракових клітин.
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