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   Рак передміхурової залози

Під час лікування 
раку легко 
розгубитися, 
адже інформації 
забагато.

	9Покрокові рекомендації щодо варіантів лікування раку, які допоможуть досягти
оптимального результату.

	9Ґрунтуються на рекомендаціях з лікування, використовуваних лікарями всього
світу.

	9Розроблені, щоб скерувати вас під час обговорення лікування раку зі своїми
лікарями.

Нехай ці 
рекомендації 
NCCN Guidelines 
for Patients® 
стануть вашим 
путівником.
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Інформація

В основу цих рекомендацій NCCN Guidelines for Patients покладено Рекомендації NCCN Guidelines® щодо лікування раку 
передміхурової залози (версія 2.2020 від 21 травня 2020 р.).

Рекомендації NCCN Guidelines for Patients® розроблені мережею онкологічних 
центрів США National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)

За фінансової підтримки NCCN Foundation®

NCCN

9	Організація, яка об’єднує
провідні центри онкологічної
допомоги Сполучених
Штатів Америки. Її діяльність
зосереджена на наукових
дослідженнях, лікуванні й
освіті пацієнтів.

Онкологічні центри, 
що долучилися до NCCN: 
NCCN.org/cancercenters.

NCCN Guidelines 
for Patients

9	Ці рекомендації містять
просту для сприйняття
інформацію з рекомендацій
NCCN Guidelines для
спеціалістів.

9	Для пацієнтів з раком та осіб,
які їх підтримують.

9	Докладно описують доступні
варіанти лікування раку,
які допоможуть досягти
оптимального результату.

Безкоштовно 
онлайн за адресою 
NCCN.org/patientguidelines.

Рекомендації NCCN 
Clinical Practice Guidelines 

in Oncology (NCCN 
Guidelines®)

9	Розроблено лікарями онкологічних
центрів NCCN з огляду на
результати найновіших наукових
досліджень і багаторічного досвіду.

9	Для спеціалістів з онкологічної
допомоги в усьому світі.

9	Рекомендації експертів зі
скринінгу, діагностики та
лікування раку.

Безкоштовно онлайн за адресою 
NCCN.org/guidelines.
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© 2020. National Comprehensive Cancer Network, Inc. Усі права застережено.  
Рекомендації NCCN Guidelines for Patients й ілюстрації, що містяться в документі, 
заборонено відтворювати в будь-якій формі та з будь-якою метою без попереднього 
письмового дозволу NCCN. Жодній особі, зокрема лікарям і пацієнтам, не дозволяється 
використовувати ці рекомендації NCCN Guidelines for Patients з комерційною метою. 
Ніхто не має права заявляти, стверджувати чи давати підставу вважати, що змінена в 
будь-який спосіб версія цих рекомендацій походить від офіційного видання рекомендацій 
NCCN Guidelines for Patients, ґрунтується на них, пов’язана з ними або є їх безпосереднім 
наслідком. Рекомендації NCCN Guidelines є предметом невпинного опрацювання. Уміст 
цих рекомендацій може бути оновлено з появою нової значущої інформації. NCCN не дає 
жодних гарантій щодо вмісту, використання чи сфери застосування цих рекомендацій, 
а також не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих рекомендацій у 
будь-який спосіб.

Фонд NCCN Foundation прагне підтримати мільйони пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями та членів їхніх сімей, фінансуючи та розповсюджуючи рекомендації 
NCCN Guidelines for Patients. Крім того, фонд NCCN Foundation взяв на себе обов’язки 
сприяти вдосконаленню методів лікування раку, фінансуючи провідних лікарів людства, 
які присвятили своє життя інноваційним дослідженням у галузі онкології. Щоб отримати 
більш докладну інформацію та доступ до повної добірки ресурсів для пацієнтів і осіб, які 
за ними доглядають, завітайте на сайт NCCN.org/patients. 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) / NCCN Foundation 
3025 Chemical Road, Suite 100 
Plymouth Meeting, PA 19462 
215.690.0300

http://nccn.org/cancercenters
http://NCCN.org/guidelines
http://NCCN.org/patients
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   Підтримка

Організації, які підтримали видання 

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

Наша коаліція рада можливості підтримати публікацію цьо-
го важливого інформаційного ресурсу. Ми вважаємо, що це 
найдоступніший для сприйняття й найдокладніший довідник 
для чоловіків, яким діагностовано рак передміхурової залози та 
які хочуть розібратися, що це за захворювання та які варіанти 
лікування є для них доцільними. prostatecalif.org.

Група підтримки чоловіків з онкологічними 
захворюваннями Malecare

Члени групи Malecare знають, що вибір варіанта лікування в разі 
раку передміхурової залози — надскладне завдання. Рекоменда-
ції NCCN Guidelines для пацієнтів стануть ідеальною початковою 
точкою для обговорення, особливо для афроамериканців, які 
гинуть від раку передміхурової залози вдвічі частіше, ніж пред-
ставники європеоїдної раси. malecare.org.

Національний альянс коаліцій з раку передмі-
хурової залози в різних штатах (National Alliance of 

State Prostate Cancer Coalitions, NASPCC)
NASPCC палко підтримує видання рекомендацій NCCN 
Guidelines для пацієнтів з ранніми стадіями раку передміхуро-
вої залози й уважає їх безцінним ресурсом для пацієнтів — і не 
лише для них. Видання містить великий обсяг достовірної та 
важливої інформації про це захворювання, викладеної простою 
та зрозумілою мовою.naspcc.org.

Національний фонд інформування про рак 
передміхурової залози (National Prostate Cancer 

Awareness Foundation, PCaAware)
Прекрасний інформаційний ресурс для пацієнтів, які бажають 
мати більш чітке та глибоке розуміння того шляху, який їм 
належить пройти. Pcaaware.org.

Фонд підтримки досліджень щодо раку передмі-
хурової залози (Prostate Cancer Foundation)

Фонд Prostate Cancer Foundation — це найбільша у світі 
благодійна організація, діяльність якої спрямована на 
фінансування наукового пошуку життєзберігальних мето-
дів лікування раку. У рекомендаціях NCCN Guidelines для 
пацієнтів з ранніми стадіями раку передміхурової залози у 
зрозумілій формі викладена найважливіша інформація про 

діагностику й лікування цього захворювання. Базові знання, 
які дає цей довідник, допоможуть пацієнтам і членам їхніх 
сімей під час обговорення можливих варіантів лікування із 
лікарями. pcf.org.

Фонд з урологічних хвороб (Urology Care 
Foundation)

Фонд Urology Care Foundation — найвідоміший у світі некомерцій-
ний фонд у галузі урологічних захворювань, заснований Американ-
ською урологічною асоціацією. Ми раді висловити свою підтримку 
публікації цих рекомендацій NCCN Guidelines для пацієнтів, 
тому що переконані в обов’язковості надання пацієнтам з раком 
передміхурової залози, людям, що доглядають за ними, і всім, хто 
зіткнувся із цим діагнозом, освітніх та інформаційних матеріалів, 
потрібних для усвідомленого ухвалення рішень щодо лікування та 
догляду. urologyhealth.org.

Організація з інформування щодо раку передмі-
хурової залози серед ветеранів і військовослуж-

бовців (Veterans Prostate Cancer Awareness)
Наша організація високо оцінює діяльність Національної 
загальної онкологічної мережі (National Comprehensive Cancer 
Network, NCCN) з розробки посібників для пацієнтів, які ми 
вважаємо зразковими матеріалами для освітньої та просвіт-
ницької роботи серед пацієнтів із раком передміхурової залози 
та медичних працівників. Від імені всіх ветеранів Veterans 
Prostate Cancer Awareness дякує NCCN за створення цього 
цінного інструменту, що допомагає людям на шляху подолання 
хвороби. vetsprostate.org.

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

залози)
Що 16 хвилин один чоловік програє битву з раком передмі-
хурової залози. Як провідна національна організація з інфор-
маційно-просвітницької діяльності в галузі раку передміхурової 
залози, ZERO пишається можливістю підтримати публікацію 
цього посібника NCCN Guidelines для пацієнтів: це вкрай 
важливе джерело інформації для пацієнтів і їхніх сімей, яке 
допоможе їм у боротьбі з хворобою.  На сторінці нашої організа-
ції zerocancer.org можна знайти додаткові матеріали та програми 
підтримки для всіх, хто зіткнувся з раком передміхурової залози.

За щедрої підтримки
Маріанни й Дональда Грін

Франсін Парнс

http://prostatecalif.org
https://malecare.org
http://naspcc.org
http://pcaaware.org
http://pcf.org%20
http://urologyhealth.org
http://vetsprostate.org
http://zerocancer.org.


4

 

NCCN Guidelines for Patients®.    
Рак передміхурової залози на ранніх стадіях, 2020 р.

http://NCCNFoundation.org/donate


5
NCCN Guidelines for Patients®.    
Рак передміхурової залози на ранніх стадіях, 2020 р.

   Рак передміхурової залози

Зміст
6 Основні відомості про рак передміхурової залози

10 Діагностика раку передміхурової залози

17 Стадіювання раку передміхурової залози

26 Складання плану лікування

31 Методи лікування раку передміхурової залози

44 Первинне лікування для різних груп ризику

61 Ухвалення рішень щодо лікування

71 Терміни, які потрібно знати

74 Вклад фахівців NCCN

75 Онкологічні центри в складі NCCN

76 Покажчик

http://NCCNFoundation.org/donate
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1 Основні відомості про рак передміхурової залози Передміхурова залоза

Передміхурова залоза, або простата, 
це залозистий орган, розташований 
під сечовим міхуром. На ранніх стадіях 
захворювання пухлина розташована 
всередині передміхурової залози, але 
іноді вражає й найближчі лімфатичні 
вузли. У цьому розділі надано загальні 
відомості про рак передміхурової залози. 

Передміхурова залоза

Розмірами та формою передміхурова залоза нагадує 
волоський горіх. Залозами називаються органи, які 
виробляють потрібні організму рідини або хімічні 
речовини. У передміхуровій залозі виробляється 
рідина білого кольору, яка є одним із компонентів 
сперми. Сперма містить рідину, що виробляється 
передміхуровою залозою й іншими статевими 

залозами, і сперматозоїди, що утворюються в яєчках. 
Під час еякуляції сперма викидається назовні через 
статевий член. 

Передміхурова залоза розташована біля основи 
статевого члена під сечовим міхуром і спереду 
від прямої кишки. Під час пальцевого ректального 
дослідження передміхурову залозу можна промацати 
через стінку прямої кишки. З віком передміхурова 
заліза зазвичай збільшується.

Через передміхурову залозу проходить сечівник 
(уретра). Уретрою називається трубчастий орган, за 
яким сеча із сечового міхура виводиться з організму. 
Вище передміхурової залози за сечовим міхуром 
розташовані два сім’яні пухирці. Сім’яні пухирці — це 
теж залози, які виробляють рідину, що входить до 
складу сперми. Сперма виводиться назовні через 
уретру.

Передміхурова 
залоза

Передміхурова 
залоза розташована 
під сечовим міхуром.

Сечовід Сечовий міхур

Простата
Пеніс
Уретра

Яєчко

Сім’яний пухирець

Сім’явипорскувальна 
протока

Печеристе тіло

Пряма кишка

Анус
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1 Основні відомості про рак передміхурової залози Як поширюється рак передміхурової залози

Факти про рак передміхурової 
залози 
Фактор ризику — будь-яке явище, яке збільшує 
ймовірність розвитку раку. 

Нижче наведено деякі факти.

 � Ризик розвитку раку передміхурової залози є в 
усіх чоловіків. 

 �  Захворює на цей різновид раку один чоловік із 
дев’яти. 

 �  Не всі пацієнти з раком передміхурової залози 
потребують лікування. Зазвичай пухлина зростає 
повільно й не виходить за межі передміхурової 
залози. 

 �  Найбільш значущий фактор ризику — це вік. Що 
старший чоловік, то більша ймовірність розвитку 
цього різновиду раку. 

Расові особливості
Ризик розвитку раку передміхурової залози є в усіх 
чоловіків, але в осіб африканського походження 
цей ризик вищий, як і ймовірність захворіти в 
молодшому віці. Пухлини в них частіше бувають 
більш агресивними й поширеними. Однак після 
встановлення діагнозу результати лікування в осіб 
африканського походження такі ж, як в інших пацієнтів 
з аналогічною стадією захворювання. 

Сімейний анамнез
Імовірність розвитку раку передміхурової залози 
збільшується, якщо це захворювання було в когось 
із кровних родичів. Наявність раку передміхурової 
залози в сімейному анамнезі — один із факторів 
ризику. Якщо ви знаєте, що у вашій сім’ї були випадки 
цього захворювання, обговоріть зі своїм лікарем 
питання скринінгу на рак передміхурової залози.

Як поширюється рак 
передміхурової залози

Злоякісні пухлини — це захворювання, що 
розвиваються з певних клітин нашого організму. 
Рак передміхурової залози виникає з клітин цього 
органа. Майже всі злоякісні пухлини передміхурової 
залози є аденокарциномами. Аденокарцинома — це 
рак клітин, що виробляють рідини чи інші речовини. 
Найбільше уваги в цьому посібнику приділяється саме 
аденокарциномам передміхурової залози.

На відміну від нормальних клітин ракові клітини здатні 
безперервно ділитися та розповсюджуватися в інші 
частини тіла, утворюючи там нові пухлини. 

Поширення пухлинного процесу називається 
метастазуванням, а нові пухлини — метастазами. 

 � Якщо пухлина не виходить за межі 
передміхурової залози, рак називається 
локалізованим.

 � Якщо пухлина поширилася з передміхурової 
залози на сусідні (регіонарні) лімфатичні вузли, 
але не далі, рак називається регіонарним.

 � У разі поширення пухлини за межі 
передміхурової залози та регіонарних 
лімфатичних вузлів рак уважається 
метастатичним.

Ракові клітини можуть переноситися з кровообігом 
далеко від первинної пухлини. Хоча всередині 
організму це захворювання може поширюватися через 
кров, рак не передається іншим людям у разі контакту 
з кров’ю хворого. Рак передміхурової залози може 
метастазувати в кістки, лімфатичні вузли, печінку, 
легені й інші органи. 

Ракові клітини можуть поширюватися й по 
лімфатичній системі. У лімфатичній системі міститься 
прозора рідина — лімфа. Лімфа забезпечує клітини 
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організму водою та поживними речовинами. Крім того, 
вона містить лімфоцити — спеціальні клітини, що 
борються з інфекціями. Лімфатичні вузли фільтрують 
лімфу й вилучають із неї шкідливі мікроорганізми. 
Лімфа циркулює по всьому організму лімфатичними 
судинами, так само, як кров — кровоносними 
судинами. Лімфатичні судини та лімфатичні вузли 
розташовані по всьому тілу.

Ранні стадії
Для лікування раку передміхурової залози на ранніх 
стадіях зазвичай застосовують хірургічні методи або 
опромінення. Іноді після цього проводять лікування, 
спрямоване на зниження кількості тестостерону або 
блокування функцій цього гормону в організмі. Мета 
лікування на цьому етапі — повне одужання. 

Поширене захворювання
Докладніше про поширений рак передміхурової 
залози можна прочитати в присвячених цій 

форми захворювання рекомендаціях NCCN 
для пацієнтів (NCCN Guidelines for Patients: 
Prostate Cancer, Advanced Stage) на сторінціv 
NCCN.org/patientguidelines.

Підсумки

 � Передміхурова залоза виробляє рідину, що 
входить до складу сперми.

 � Рак передміхурової залози виникає з клітин 
цього органа.

 � Ракові клітини можуть переноситися в інші 
частини тіла з кровообігом або лімфою.

 � Зазвичай пухлина зростає повільно й не 
виходить за межі передміхурової залози. 

 � Ризик розвитку раку передміхурової залози 
є в усіх чоловіків, але в осіб африканського 
походження цей ризик вищий. Однак після 
встановлення діагнозу результати лікування 
в осіб африканського походження такі ж, 
як в інших пацієнтів з аналогічною стадією 
захворювання. 

 � Не всім чоловікам, яким діагностовано рак 
передміхурової залози, потрібне лікування.

http://NCCN.org/patientguidelines
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Для виявлення раку передміхурової 
залози та контролювання під час 
лікування проводять спеціальні 
дослідження. Для підтвердження діагнозу 
потрібна біопсія. У цьому розділі описані 
методи та процедури досліджень, 
які можуть знадобитися в разі цього 
захворювання. 

Результати досліджень
Під час складання плану лікування лікарі спираються 
на результати аналізів крові, променевої діагностики 
та біопсії. Важливо, щоб ви розуміли, у чому полягає 
суть цих досліджень. Ставте запитання та зберігайте 
копії своїх результатів. Зручно, коли результати 
досліджень зберігаються на спеціальних онлайн-
порталах для пацієнтів. 

Далі наведено кілька корисних порад, які стануть вам у 
нагоді під час візитів до лікаря, зокрема для отримання 
думки іншого спеціаліста або під час обстеження.

 � Якщо у вас є така можливість, прийдіть на візит 
до лікаря з кимось. 

 � Заздалегідь підготуйте запитання, які б хотіли 
поставити лікарю, і ведіть записи під час візиту. 
Не соромтеся запитувати, якщо вам щось 
незрозуміло. Познайомтеся зі своїми лікарями та 
дозвольте їм більше дізнатися про вас.

 � Зберігайте копії результатів аналізів крові, дані 
променевої діагностики та патоморфологічні 
висновки. 

 � Систематизуйте свої папери. Розподіліть їх за 
типами: страхові документи, медичні документи 
та результати досліджень. Це можна зробити й 
на комп’ютері. 

 � Запишіть контактну інформацію всього 
медичного персоналу, залученого до процесу 
вашого лікування. Укладіть цей листок у свій 
блокнот або папку з документами. Повісьте 
список на холодильник або покладіть біля 
телефона. 

Зробіть папку для 
медичних документів

Папка для медичних документів або блокнот 
— це чудовий спосіб упорядкувати та 
зберігати всі ваші медичні записи в одному 
місці. 

• Робіть копії результатів аналізів крові, даних 
променевої діагностики та патоморфологічних 
висновків про той тип раку, на який ви хворієте. 
Вони стануть вам у нагоді в разі звернення до 
іншого спеціаліста, аби дізнатися його думку. 

• Виберіть папку, яка відповідає вашим потребам. 
Буде зручно, якщо в папці буде кишеня 
на блискавці, куди можна покласти ручку, 
маленький календар і страхові картки. 

• Складіть окремо страхові документи, медичні 
документи та результати досліджень. Це можна 
зробити й на комп’ютері.

• Результати аналізів і медичні дані можна 
переглядати на онлайн-порталах для пацієнтів. 
Завантажте або роздрукуйте записи, щоб 
додати їх до папки.

• Упорядкуйте папку так, як вам буде зручно. 
Додайте розділ для запитань і нотаток. 

• Приносьте папку зі своїми медичними 
документами на візит до лікаря. Ніколи не 
знаєш, що саме може знадобитися!
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Оцінювання загального стану 
здоров’я

Медичний анамнез
Медичний анамнез — це відомості про всі минулі 
проблеми зі здоров’ям і проблеми, що є наразі, а 
також інформація про всі різновиди лікування, яке 
ви коли-небудь отримували. Будьте готові назвати 
всі захворювання й травми та розповісти, коли це 
відбувалося. Складіть і візьміть на візит до лікаря 
список усіх рецептурних і безрецептурних лікарських 
засобів, рослинних препаратів і харчових добавок, 
які ви приймаєте зараз і приймали раніше. Повідомте 
лікаря про будь-які наявні симптоми. 

Сімейний анамнез 
Схильність до деяких різновидів раку й інших 
захворювань може бути спадковою. Тому лікар 
попросить вас розповісти, на що хворіли ваші 
кровні родичі. Ця інформація називається сімейним 
анамнезом. Важливо заздалегідь дізнатись у родичів 
з боку матері та з боку батька про будь-які онкологічні 
захворювання, які були в членів вашої родини, а не 
лише про рак передміхурової залози. Розпитайте, чи 
були в сім’ї інші проблеми зі здоров’ям, зокрема серцеві 
захворювання або діабет, і якщо так, то в якому віці 
вашим родичам визначили цей діагноз. Запитайте, чи 
серед них хтось помер від раку. Передайте ці відомості 
своєму лікарю й повідомляйте його, якщо у вашому 
сімейному анамнезі щось зміниться.

Медичний огляд
Під час медичного огляду лікар перевірить ваше тіло 
на наявність ознак захворювання.  

Зазвичай для цього проводять наведені далі 
процедури.

 � Вимірюють температуру, артеріальний тиск, 
пульс і частоту дихання.

 � Зважують пацієнта.

 � Прослуховують легені та серце.

 � Оглядають очі, вуха, ніс і горло.

 � Промацують і натискають на різні частини тіла, 
щоб перевірити, чи не збільшені внутрішні 
органи, м’які вони або тверді на дотик, чи не 
болять у разі дотику. Повідомте лікаря, якщо 
відчуєте біль.

 � Перевіряють, чи не збільшені лімфатичні вузли 
на шиї, у пахвах і в паху. Повідомте лікаря, якщо 
виявили в себе якісь ущільнення або у вас десь 
болить.

 � Виконують пальцеве ректальне дослідження 
(ПРД) для перевірки стану передміхурової залози.

Променева діагностика
Методи променевої діагностики дають можливість 
отримувати зображення внутрішніх органів. Ці методи 
застосовують для виявлення раку передміхурової 
залози, а також під час лікування. Методами 
променевої діагностики можна виявити первинну 
пухлину (у тому місці, де почав розвиватися рак), а 
також перевірити, чи немає пухлин в інших частинах 
тіла. Пацієнтам з ранніми стадіями локалізованого раку 
передміхурової залози променева діагностика може не 
знадобитися.

Спеціаліст з променевої діагностики (лікар-
рентгенолог) розгляне отримані зображення, складе 
висновок про результати дослідження та надасть його 
вашому лікарю. Лікар обговорить із вами отримані 
результати. Поставте лікареві стільки запитань, 
скільки буде потрібно. 

КТ 
Комп’ютерна томографія (КТ) заснована на 
використанні рентгенівського випромінювання та 
комп’ютерної технології для отримання зображень 
внутрішніх органів. Апарат робить багато 
рентгенівських знімків однієї ділянки під різними 
кутами. Комп’ютерна програма поєднує ці знімки в 
одне детальне зображення.

Іноді КТ органів черевної порожнини та (або) малого 
таза проводять, щоб перевірити, чи поширився 
пухлинний процес на інші ділянки (чи є метастази). 
На КТ-зображеннях добре видно лімфатичні вузли та 
тканини навколо передміхурової залози.  
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Дослідження часто проводять із контрастом, який 
уводять перед процедурою.  Контраст — це не 
барвник, а особлива речовина, яка допомагає 
виділити певні структури. З контрастом отримують 
чіткіші зображення. Дія контрасту швидко 
завершується, і він виводиться з організму із сечею.

Попередьте лікаря, якщо у вас у минулому 
були небажані реакції на введення контрасту. 
Це дуже важливо. Вам можуть дати препарати 
для запобігання алергічних реакцій на контраст, 
наприклад Бенадрил® або преднізон.  Якщо ви маєте 
тяжку форму алергії або у вас погано працюють 
нирки, обстеження можна провести без контрасту.

МРТ 
Для отримання зображень внутрішніх органів 
у магнітно-резонансній томографії (МРТ) 
застосовуються радіохвилі та потужні магніти. 
Рентгенівського випромінювання під час проведення 
процедури МРТ немає. Щоб зробити зображення 
чіткішими, використовують контраст, як і під час КТ. 

Іноді МРТ допомагає отримати додаткову інформацію 
про можливе поширення пухлини всередині 
передміхурової залози. Крім того, цей метод дає 
можливість побачити, чи вражені пухлиною сусідні 
лімфатичні вузли або кістки в зоні малого тазу.

мпМРТ
Мультипараметрична магнітно-резонансна 
томографія (мпМРТ) — це особливий різновид МРТ. 
Мультипараметрична МРТ відрізняється тим, що 
передбачає створення значної кількості знімків без 
контрасту, а потім повторення цієї процедури, але 
вже з контрастом.  

Під час лікування вам може знадобитися кілька 
процедур мпМРТ. Дослідження цим методом можуть 
знадобитися, щоб отримати більше даних про 
пухлину в передміхуровій залозі або переконатися, 

що після біопсії немає кровотечі. За допомогою 
мпМРТ можна виявити деякі різновиди пухлин. Крім 
того, результати мпМРТ допомагають визначити групу 
ризику для активного спостереження. 

Сцинтиграфія кісток
Метод сцинтиграфії (сканування) кісток передбачає 
використання радіоактивного індикатора для 
отримання зображень внутрішньої структури 
кісток. Радіоактивний індикатор — це препарат, 
який випромінює незначну кількість радіації. Перед 
скануванням препарат уводять у вену. За кілька 
годин радіоактивний індикатор поглинається кістками 
скелета. 

Спеціальна камера робить знімки, на яких видно, 
як розподілився радіоактивний індикатор усередині 
кісток. У вогнищах ураження її накопичується 
більше, ніж у здоровій кістковій тканині, тому 
на знімках ці місця виглядають як світлі плями. 
Ураження кісток може бути спричинене ростом 
пухлини, протипухлинним лікуванням або іншими 
захворюваннями.

Сцинтиграфія рекомендується в разі болів у кістках, 
високому ризику кісткових метастазів, а також у разі 
змін у деяких результатах досліджень. Результати 
сцинтиграфії іноді використовують для моніторингу 
ефективності лікування.

ТРУЗД
Скороченням ТРУЗД позначають трансректальне 
ультразвукове дослідження. Під час цієї процедури 
в пряму кишку вводять датчик, що випромінює 
високоенергетичні звукові хвилі. Ці хвилі 
відбиваються від внутрішніх тканин і формують 
зображення, яке називається сонограмою. Методом 
ТРУЗД можна виявити пухлини в передміхуровій 
залозі та поряд з нею. Крім того, ТРУЗД застосовують 
для наведення голки під час виконання біопсії. 
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Аналізи крові
Аналізи крові потрібні, щоб виявити ознаки 
захворювання, перевірити, як функціонують внутрішні 
органи, й оцінити результати лікування. 

ПСА
Простатспецифічний антиген (ПСА) — це особливий 
білок, який виробляють клітини, що вистилають 
внутрішню поверхню дрібних залоз у тканинах 
передміхурової залози й виробляють рідкий 
секрет. Саме в цих клітинах здебільшого й починає 
розвиватися пухлина. Вам доведеться часто 
робити аналіз на ПСА. Підвищений рівень ПСА не 
обов’язково означає, що у вас рак передміхурової 
залози.

Загальний аналіз крові
Загальний аналіз крові (ЗАК) проводять, щоб 
визначити кількість еритроцитів, лейкоцитів і 
тромбоцитів. Еритроцити доставляють кисень 
усім тканинам організму, лейкоцити борються з 
інфекціями, а тромбоцити допомагають зупиняти 
кровотечі.

Біохімічний аналіз крові
Біохімічний аналіз дає можливість визначити рівні 
різних хімічних речовин у крові. Через пухлинний 
процес або інші захворювання вміст цих речовин 
може стати набагато нижче або вище норми.

Біопсія

Біопсія — це процедура видалення невеликих 
зразків рідини або тканини. Біопсія потрібна 
для підтвердження (визначення) діагнозу 
раку передміхурової залози. Лікування цього 
захворювання зазвичай починається після отримання 
результатів біопсії.

Найчастіше для забору матеріалу використовують 
метод трепан-біопсії (товстоголкової біопсії). За 
допомогою порожнистої голки беруть один або кілька 
зразків тканини. Зазвичай відбирають кілька зразків із 
різних ділянок передміхурової залози. 

Біопсійні зразки надсилають до патоморфологічної 
лабораторії. Патоморфолог — лікар, який досліджує 
біопсійний матеріал і складає звіт за результатами 
дослідження, що зветься патоморфологічним 
висновком. Іноді патоморфолог виконує інші види 
досліджень, щоб дізнатися, чи є в пухлинних клітинах 
певні гени або білки. Результати таких досліджень 
допомагають вибрати оптимальний план лікування 
конкретного типу пухлини. 
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Генетичні дослідження

Гени — це закодовані інструкції, за якими клітини 
виробляють певні білки. Якщо в генах щось 
змінюється й вони стають не такими, як у більшості 
людей, кажуть, що сталася мутація. Мутації можуть 
передаватися від батьків до дітей, а можуть бути 
випадковими. Іншими словами, мутації можуть бути 
в організмі ще до народження (успадковані мутації), 
а можуть з’являтися протягом життя внаслідок 
генетичних ушкоджень (набуті мутації).

Іноді гени, успадковані від батьків, можуть 
збільшувати ризик деяких різновидів раку. Якщо для 
цього є підстави (сімейний анамнез або виявлені 
особливості пухлини), вам можуть рекомендувати 
генетичну консультацію та проведення генетичних 
досліджень, щоб дізнатися, чи маєте ви спадкову 
схильність до розвитку раку.

Є два різновиди генетичних досліджень.

 � Дослідження на спадковий ризик розвитку раку.

 � Дослідження біомаркерів для планування 
лікування.

Генетичні дослідження
Для генетичних досліджень використовують зразки 
крові або слини (для цього слину спльовують 
у стакан). Мета цього дослідження — пошук 
успадкованих мутацій. Деякі мутації підвищують 
ризик розвитку одразу кількох різновидів раку. Гени із 
цими мутаціями можуть передаватися від батьків до 
дітей. Такі мутації можуть бути в інших членів сім’ї. 

До успадкованих мутацій, пов’язаних з раком 
передміхурової залози, належать BRCA1, BRCA2, 
ATM, CHEK2, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6 і PMS2 
(мутація, відповідальна за розвиток синдрому Лінча). 
Успадковані мутації BRCA1 і BRCA2 пов’язані й з 
іншими різновидами раку — раком молочної залози, 

яєчників, підшлункової залози, колоректальним 
раком і меланомним раком шкіри. 

У разі підозри на наявність успадкованої мутації вас 
направлять на генетичну консультацію й подальше 
дослідження. Таку консультацію проводить лікар-
генетик — фахівець із генетичних захворювань. 

Дослідження на успадковані мутації рекомендується 
пацієнтам з раком передміхурової залози, якщо їх 
стосується щось із наведеного нижче.

 � Група високого або дуже високого ризику, 
регіонарний або метастатичний рак незалежно 
від сімейного анамнезу.

 � Походження від ашкеназьких євреїв.

 � Наявність в інших членів сім’ї успадкованих 
мутацій з високим ризиком — BRCA1, BRCA2 
або мутацій, що спричиняють синдром Лінча.

 � Обтяжений сімейний анамнез — наявність у 
сім’ї випадків раку передміхурової залози й 
деяких інших різновидів раку.

 � Розкажіть своєму лікарю та лікареві-генетику 
про всі випадки раку у вашій сім’ї.

Дослідження біомаркерів
Для виявлення біомаркерів або специфічних білків 
використовують біопсійний зразок або пухлину, 
видалену під час операції. На підставі результатів 
дослідження лікарі вибирають оптимальний 
план лікування. Дослідження біомаркерів може 
бути доцільним для пацієнтів з локалізованим, 
регіонарним і метастатичним раком передміхурової 
залози. Дослідження біомаркерів іноді називають 
генетичним профілюванням або молекулярним 
дослідженням. 
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Складіть і візьміть на 
візит до лікаря список 

усіх рецептурних 
і безрецептурних 

лікарських засобів, 
вітамінів, рослинних 

препаратів і харчових 
добавок, які ви 

приймаєте 

Підсумки

 � Дослідження потрібні для планування лікування 
та для перевірки його ефективності.

 � Зручно, коли результати досліджень 
зберігаються на спеціальних онлайн-порталах.

 � Аналізи крові, променева діагностика та 
дослідження тканин потрібні для виявлення 
ознак захворювання.

 � За допомогою променевої діагностики можна 
перевірити, чи поширився пухлинний процес за 
межі передміхурової залози.

 � Біопсію проводять для підтвердження 
(визначення) діагнозу раку передміхурової 
залози.

 � Узятий під час біопсії зразок пухлинної тканини 
використовують для пошуку біомаркерів або 
специфічних білків. 

 � Лікар може рекомендувати вам генетичну 
консультацію й дослідження, щоб дізнатися, чи є у 
вас спадкові фактори ризику розвитку раку.
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Стадія захворювання вказує, наскільки 
поширилася пухлина, де вона 
розташована й до якого типу належить. 
Стадіювання допомагає лікарям вибрати 
оптимальний план лікування.

Стадію раку визначають зважаючи на цілу низку 
оцінок. До них належать наведені далі.

 �  Пальцеве ректальне дослідження.

 �  Рівень ПСА.

 �  Біопсія.

 �  Оцінювання за шкалою Глісона.

 �  Прогностична група.

 �  Система TNM.

Пальцеве ректальне 
дослідження

Пальцеве ректальне дослідження (ПРД) проводять 
для скринінгу на наявність раку, для визначення 
стадії раку та для оцінювання відповіді на лікування. 
Лікар, що виконує дослідження, одягає рукавичку 
й уводить змащений лубрикантом палець у задній 
прохід, щоб промацати передміхурову залозу й 
перевірити, чи відповідає вона нормі. Під час такого 
дослідження вдається промацати не всі частини 
передміхурової залози. Лікарі іноді називають це 
дослідження трансректальним. 

ПСА 

Простатспецифічний антиген (ПСА) — особливий 
білок, який виробляють клітини, що вистилають 
внутрішню поверхню дрібних залоз у тканинах 
передміхурової залози й виробляють рідкий 

Пальцеве ректальне 
дослідження

Передміхурову залозу можна 
промацати через стінку прямої 
кишки. Для проведення 
пальцевого ректального 
дослідження лікар уводить 
палець у задній прохід, щоб 
оцінити стан передміхурової 
залози.
llustration Copyright. © 2019. Nucleus Medical Media. 
Усі права застережено. www.nucleusinc.com
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секрет. Саме в цих клітинах здебільшого й починає 
розвиватися пухлина. Під дією ПСА відбувається 
розрідження сперми, що згорнулася після еякуляції. 
ПСА виробляють як нормальні клітини передміхурової 
залози, так і клітини пухлини, що виникла в цьому 
органі. Невелику кількість ПСА виробляють усі клітини 
організму, навіть у жінок. Рівень ПСА — один із 
показників, що використовуються для стадіювання 
захворювання, складання плану лікування та 
контролювання його ефективності. 

Рівень ПСА
Сироватковий рівень ПСА визначають у зразках 
крові. Рівень ПСА вимірюється в нанограмах на 
мілілітр крові (нг/мл). Норма для рівня ПСА залежить 
від віку й інших факторів.

Що більший об’єм передміхурової залози, то більше 
ПСА вона здатна виробляти. Передміхурова залоза 
може збільшуватися через виникнення пухлини або 
інші порушення здоров’я. На рівень ПСА можуть 
упливати деякі лікарські засоби, трави та харчові 
домішки. Рівень ПСА збільшується після еякуляції 
й інтенсивних фізичних вправ, особливо після бігу 
та їзди на велосипеді. Тому лікар може порадити 
вам утриматися від статевих контактів та уникати 
фізичного навантаження перед дослідженням. У 
цьому разі результати будуть точнішими. 

Щільність ПСА
Щільність ПСА відображає співвідношення між 
кількістю ПСА та розмірами передміхурової залози. 
Для розрахунку цього показника рівень ПСА 
потрібно поділити на об’єм передміхурової залози. 
Об’єм визначають під час пальцевого ректального 
дослідження, за допомогою УЗД або МРТ.

ПСА-рецидив
Зростання рівня ПСА після хірургічного або 
променевого лікування раку передміхурової залози 
називається ПСА-рецидивом. Підвищення рівня ПСА 
може свідчити про те, що пухлина з’явилася знову 
(рецидив) або що вона не зменшилася в результаті 
лікування (персистенція). 

Швидкість наростання ПСА та час 
подвоєння
Швидкість наростання ПСА показує, наскільки 
швидко збільшується рівень ПСА протягом певного 
часу. Швидке наростання ПСА може бути ознакою 
раку передміхурової залози. Контролювання цього 
показника дає можливість виявляти пухлини, що 
швидко ростуть. Час подвоєння рівня ПСА — це час, 
протягом якого значення ПСА збільшується вдвічі.

Біопсія передміхурової залози

Біопсія — це процедура видалення зразка тканини 
для дослідження. Збільшення рівня ПСА та зміни, 
виявлені під час пальцевого ректального дослідження, 
можуть свідчити про розвиток злоякісної пухлини. 
Однак є лише один спосіб точно дізнатися, чи це рак 
передміхурової залози — видалити зразок тканини та 
дослідити його під мікроскопом.

Типи біопсії 
Є кілька різновидів біопсії, що виконується в разі раку 
передміхурової залози. Зазвичай біопсію проводять 
неодноразово. Процедуру біопсії можна проводити 
під контролем УЗД, МРТ або обох методів. 

Трепан-біопсія
Під час трепан-біопсії зразок тканини видаляють 
за допомогою товстої порожнистої голки. Зазвичай 
відбирають кілька зразків із різних ділянок 
передміхурової залози. 

Промежинна біопсія
Промежинна біопсія відрізняється тим, що голку 
вводять у передміхурову залозу через шкіру під 
яєчками в ділянці, яка називається промежиною. 
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Шаблон для 
наведення голки

Біопсійна голка

Ультразвуковий датчик

Біопсія під контролем ТРУЗД
Біопсія під контролем трансректального УЗД (ТРУЗД) 
— найпоширеніший вид біопсії передміхурової 
залози. Зразок тканини відбирають за допомогою 
порожнистої голки, яку вводять у передміхурову 
залозу через стінку прямої кишки (трансректально). 
Використання ТРУЗД для наведення голки дає 
можливість отримувати зразки з потрібних точок. 
Датчик ТРУЗД випромінює звукові хвилі, що 
відбиваються від тканин і формують на екрані 
зображення передміхурової залози.

У каналі датчика ТРУЗД є голка, що утримується 
стиснутою пружиною. У потрібний момент лікар 
натискає на спуск, водночас голка проколює стінку 
прямої кишки й входить до передміхурової залози. 
Голка видаляє стовпчик тканини завдовжки близько 
1,8 см і завтовшки із зубочистку. Зазвичай відбирають 
щонайменше 12 зразків, щоб перевірити різні частини 
залози на наявність пухлини. Біопсія передміхурової 
залози — не ідеальний метод. Іноді цим способом не 
вдається виявити рак. 

Біопсія під контролем МРТ й УЗД
Метод так званої фьюжн-біопсії заснований на 
одночасному застосуванні МРТ й УЗД. Завдяки 
об’єднанню зображень, отриманих обома методами, 
вдається точніше контролювати процес біопсії. 
Завдяки цьому під час наведення голки можна 
відстежувати рух передміхурової залози під час 
процедури. Отже, лікарі отримують можливість 
взяти зразки з потрібних точок. Метод фьюжн-біопсії 
допомагає виявляти пухлини передміхурової залози, 
що належать до 2-ї та вищих прогностичним груп.

Біопсія ложа передміхурової залози 
Після операції з видалення передміхурової 
залози іноді виконують біопсію цієї ділянки, щоб 
перевірити, чи немає ознак рецидиву чи поширення 
пухлини. Таку процедуру називають біопсією ложа 
передміхурової залози. Вона може знадобитись у 
разі підозри на рецидив за результатами променевої 
діагностики. 

Біопсія 
передміхурової 
залози

Є кілька різновидів біопсії, 
що виконується в разі раку 
передміхурової залози. 
Зазвичай біопсію проводять 
неодноразово. На рисунку 
показано процедуру 
промежинної біопсії. 
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Оцінювання за шкалою 
Глісона

За шкалою Глісона визначають агресивність пухлини. 
Після вивчення біопсійного зразка під мікроскопом 
патоморфолог виставляє бали за шкалою Глісона. 
Іноді варто попросити ще одного патоморфолога 
оцінити ваш біопсійний матеріал. Якщо дві оцінки 
збігаються, можна бути впевненим у достовірності 
результату. Оцінювання за Глісоном — лише один із 
показників, на підставі яких лікарі планують лікування. 

Показник за Глісоном складається з двох оцінок. 
Показник за шкалою Глісона може мати значення 
від 1 до 5. Найнижчий бал (1) означає, що клітини 
пухлини під мікроскопом виглядають майже як 
нормальні, здорові клітини. Такі клітини називають 
високодиференційованими. Якщо пухлинні клітини 
під мікроскопом дуже відрізняються від нормальних, 
їх уважають низькодиференційованими або 
недиференційованими й надають їм 4 або 5 балів. 
Що вищий бал, то більш аномальними виглядають 

клітини в біопсійному зразку й то агресивнішою є 
пухлина. Більшість пухлин передміхурової залози 
мають оцінку 3 або вище. 

Оцінювання пухлин передміхурової залози 
складається з двох складових. Первинний бал 
визначає стан тих клітин, з яких складається 
більша частина пухлини. Вторинний бал належить 
до клітин, які складають наступну за величиною 
частину пухлини. Коли складають первинний та 
вторинний бал, отримують сумарний бал за Глісоном. 
Наприклад, 3 + 4 дає загальний бал 7 за Глісоном. 

Сумарний бал може мати значення від 2 до 10, 
але найчастіше пухлини передміхурової залози 
отримують оцінку від 6 до 10. Оцінка 8–10 балів за 
Глісоном означає, що пухлина, ймовірно, зростатиме 
й поширюватиметься швидше, ніж пухлини з меншою 
кількістю балів (див. довідкову таблицю 1). 

Довідкова таблиця 1
Значення сумарного бала за Глісоном

6 або 
менше

• Пухлина, імовірно, зростатиме й поширюватиметься дуже повільно. 
• Якщо пухлина маленька, може минути багато років, перш ніж вона стане загрозою. 

Можливо, лікування цієї пухлини ніколи не знадобиться. 
• У цієї пухлини низький ступінь злоякісності.

7

• Пухлина, імовірно, зростатиме й поширюватиметься не надто швидко. 
• Якщо пухлина маленька, може минути кілька років, перш ніж вона стане загрозою. 

Щоб запобігти появі проблем, може знадобитися лікування. 
• У цієї пухлини проміжний ступінь злоякісності.

8, 9 або 10

• Пухлина, імовірно, швидко зростатиме й поширюватиметься. 
• Якщо пухлина маленька, може минути зовсім небагато років, перш ніж вона стане 

загрозою. Щоб запобігти появі проблем, потрібно негайно почати лікування. 
• У цієї пухлини високий ступінь злоякісності.
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Прогностичні групи
Залежно від суми балів за Глісоном усі пухлини 
поділяють на кілька прогностичних груп. Така 
класифікація вважається простішою й точнішою. 
Вона дає можливість уникнути надмірного лікування 
в пацієнтів із пухлинами передміхурової залози 
низького ступеня злоякісності. Прогностична група 
— лише один із показників, на підставі яких лікарі 
планують лікування. 

Виокремлюють п’ять прогностичних груп. Пухлини 
із сумарним балом 7 за Глісоном потрапляють як до 
групи 2, так і до групи 3. Різниця в тому, що пухлини, 
віднесені до групи 3, становлять більш значну 
небезпеку. Якщо ви подивитеся на першу цифру в 
сумі балів, то побачите, що в групі 3 вона вища (4 
+ 3), ніж у групі 2 (3 + 4). Пам’ятайте: перша цифра 
(первинний бал) описує клітини, яких у пухлині 
найбільше (див. довідкову таблицю 2).

Система TNM

Американський об’єднаний комітет з вивчення 
раку (American Joint Committee on Cancer, AJCC) 
запропонував свій метод для оцінювання того, 
наскільки поширилася пухлина в організмі, де вона 
розташована та до якого підтипу належить. Така 
оцінка називається стадіюванням раку. Стадіювання 
потрібне для ухвалення рішень про лікування.

Для стадіювання в цій системі використовують 
три критерії: пухлина (tumor, T); лімфатичні вузли 
(nodes, N) і метастази (metastasis, M), тому її 
називають системою TNM. Літери T, N і M описують 
різні показники поширеності пухлинного процесу. З 
огляду на результати досліджень лікар надає кожній 
літері бал або цифру. Що більше цифра, то більша 
пухлина або то далі вона встигла поширитися. Для 
визначення стадії раку ці цифри об’єднують. Стадія 
за системою TNM може виглядати як T2, N0, M0 
(див. довідкову таблицю 3).

 � Критерій T (пухлина) позначає розміри 
основної (первинної) пухлини та її проростання 
за межі передміхурової залози. 

 � Критерій N (лімфатичні вузли) описує 
поширення пухлинного процесу на сусідні 
лімфатичні вузли.

 � Критерій M (метастази) позначає 
поширення пухлини на віддалені частини тіла 
(метастазування).

Стадіювання раку зазвичай виконують двічі.

 � Клінічна стадія (c) — оцінка до початку 
лікування. Вона базується на результатах 
медичного огляду, біопсії та променевої 
діагностики.

 � Патоморфологічна (хірургічна) стадія (p) — 
оцінка за результатами дослідження тканин, 
видалених під час операції.

Довідкова таблиця 2
Прогностичні групи 

1
• Сумарний бал Глісона — 6 або 

менше
• Склад суми: 1 + 3, 2 + 3, 3 + 3

2
• Сумарний бал Глісона — 7 
• Склад суми: 3 + 4

3
• Сумарний бал Глісона — 7 
• Склад суми: 4 + 3

4
• Сумарний бал Глісона — 8 
• Склад суми: 4 + 4, 3 + 5, 5 + 3

5
• Сумарний бал Глісона — 9 або 

10 
• Склад суми: 4 + 5, 5 + 4, 5 + 5
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Довідкова таблиця 3
Стадії раку передміхурової залози за критеріями TNM

Стадія Первинна пухлина (T)

Регіонарні 
лімфатичні 
вузли (N)

Віддалені 
метастази (M)

Локалізований рак

T1
Пухлини не промацуються 
під час пальцевого 
ректального дослідження й 
не виявляються методами 
променевої діагностики, але в 
передміхуровій залозі наявні 
пухлинні клітини

N0
У найближчих 
лімфатичних 
вузлах немає 
пухлини

M0
Немає віддалених 
метастазів (пухлин в 
інших частинах тіла)

T2
Пухлина промацується під 
час пальцевого ректального 
дослідження й перебуває в 
межах передміхурової залози

N0 M0

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

N0 M0

T4
Пухлина проросла за межі 
передміхурової залози та 
вразила органи, що розташовані 
поруч, і структури — сечовий 
міхур, пряму кишку, м’язи малого 
тазу й (або) черевну стінку

N0  M0

Регіонарний рак Будь-яка T N1
У найближчих 
лімфатичних 
вузлах є 
пухлинні клітини 
(метастази)

M0

Метастатичний 
рак

Будь-яка T Будь-яка N M1
Є віддалені 
метастази (пухлини 
в інших частинах 
тіла)
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T — первинна пухлина 
Пухлини T1 не промацуються під час пальцевого 
ректального дослідження й не виявляються методами 
променевої діагностики, але в передміхуровій 
залозі наявні пухлинні клітини. Іноді такі пухлини 
виявляють випадково під час проведення біопсії або 
операції щодо інших захворювань передміхурової 
залози або сечового міхура. Такі пухлини називають 
випадковими знахідками.

 � T1a означає, що випадково виявлена пухлина 
займає 5 % або менше об’єму видаленої 
тканини.

 � T1b означає, що випадково виявлена пухлина 
займає понад 5 % об’єму видаленої тканини.

 � T1c — пухлина, виявлена під час пункційної 
біопсії в одній або обох долях передміхурової 
залози. 

Пухлини T2 промацуються в разі проведення 
пальцевого ректального дослідження. Їх також можна 
виявити методами променевої діагностики. У стадії 
T2 виокремлюють кілька підстадій, залежно від 
того, в одній або обох долях передміхурової залози 
розташована пухлина. Пухлини T2 не виходять за 
межі передміхурової залози.

 � Пухлини T2a розташовуються в одній 
долі передміхурової залози й займають 
щонайбільше половину об’єму ураженої долі.

 � Пухлини T2b теж розташовуються в одній долі, 
але займають більше половини її об’єму.

 � Пухлини T2c уражають обидві долі 
передміхурової залози.

На стадії T3 пухлина виходить за межі зовнішньої 
оболонки передміхурової залози. Пухлина може 
проростати в навколишню сполучну тканину або в 
шийку сечового міхура. 

 � Пухлини T3a проростають у тканини навколо 
передміхурової залози, але не вражають сім’яні 
пухирці.

 � Пухлини T3b проростають у тканини навколо 
передміхурової залози та в сім’яні пухирці.

На стадії T4 пухлина проростає за межі 
передміхурової залози й уражає органи, що 
розташовані поряд, і структури — сечовий міхур, 
пряму кишку, м’язи малого тазу й (або) черевну стінку. 

N — лімфатичні вузли
По всьому тілу розташовані сотні лімфатичних 
вузлів. Вони працюють як фільтри, що вилучають 
з організму шкідливі мікроорганізми та чужорідні 
частинки, і допомагають боротися з інфекціями. 
Поблизу передміхурової залози розташовано такі 
лімфатичні вузли: гіпогастральні, обтураторні, 
клубові (зовнішні й внутрішні) і сакральні. Лімфатичні 
вузли, розташовані в ділянці малого таза, лікарі 
іноді називають тазовими. Найчастіше пухлини 
передміхурової залози вражають зовнішні клубові, 
внутрішні клубові й обтураторні лімфовузли. Якщо 
пухлина поширилася на лімфатичні вузли поруч із 
передміхурової залозою, у позначенні стадії вказують 
N1. 

M — віддалені метастази 
Якщо пухлина поширилася на віддалені частини 
тіла, указують стадію M1. Рак передміхурової залози 
найчастіше метастазує в кістки та може поширитися 
на печінку, легені, віддалені лімфатичні вузли й інші 
органи.
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Стадії раку передміхурової 
залози
Для описового позначення стадій раку передміхурової 
залози лікарі використовують багато різноманітних 
термінів. Пацієнтам легко в них заплутатися. 

Локалізований рак передміхурової залози 
Рак передміхурової залози називають локалізованим, 
якщо пухлина не виходить за межі цього органа. У 
цьому разі пухлина не поширюється на лімфатичні 
вузли й інші органи. 
За системою TNM локалізованому раку 
передміхурової залози може відповідати одне з 
наведених далі позначень.

 � T1, N0, M0.

 � T2, N0, M0.

 � T3, N0, M0.

 � T4, N0, M0.

Місцево-поширений рак передміхурової 
залози
Деякі лікарі використовують цей термін для опису 
раку передміхурової залози, що поширився на 
розташовані поруч лімфатичні вузли або органи, 
наприклад сечовий міхур або пряму кишку. Не 
всі лікарі використовують цей термін однаково. 
Якщо лікар називає ваше захворювання місцево-
поширеним, з’ясуйте, що саме він має на увазі. 

Регіонарний рак передміхурової залози
Рак передміхурової залози називають регіонарним, 
якщо пухлина поширилася на сусідні лімфатичні 
вузли (N1). До них належать гіпогастральні, 
обтураторні, клубові (зовнішні та внутрішні) і 
сакральні лімфовузли. Найчастіше пухлини 
передміхурової залози вражають зовнішні клубові, 
внутрішні клубові й обтураторні лімфовузли.

Для регіонарного раку в системі TNM використовують 
наведені далі позначення.

 � Будь-яка T, N1, M0. 

Поширений рак передміхурової залози
Поширений рак передміхурової залози не можна 
повністю вилікувати за допомогою операції чи 
променевої терапії. У разі поширеного раку можуть 
бути віддалені метастази, але це не завжди так. 
Наприклад, у разі біохімічного рецидиву може не бути 
видимих ознак пухлини на знімках, але підвищення 
рівня ПСА вказує на повернення захворювання.

Метастатичний рак передміхурової 
залози
Рак передміхурової залози називають метастатичним 
(M1), якщо він поширився на віддалені частини тіла.

Для метастатичного раку в системі TNM 
використовують наведені далі позначення.

 � Будь-яка T, будь-яка N, M1. 

Підсумки
 � Стадія раку позначає поширеність пухлинного 

процесу та локалізацію пухлини. 

 � Стадію раку передміхурової залози визначають 
з огляду на результати пальцевого ректального 
дослідження, рівня ПСА, біопсії, суми балів за 
Глісоном, прогностичної групи й критеріїв TNM. 

 � Пальцеве ректальне дослідження, рівень ПСА 
та біопсія допомагають визначити розміри 
пухлини.

 � Сумарний бал за Глісоном характеризує 
агресивність пухлини.

 � Залежно від суми балів за Глісоном вусі 
пухлини поділяють на кілька прогностичних 
груп, що визначають оптимальний вибір 
лікування. 

 � Для стадіювання в цій системі використовують 
три критерії: пухлина (tumor, T); лімфатичні 
вузли (nodes, N) і метастази (metastasis, M), 
тому її називають системою TNM.
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Під час вибору плану лікування потрібно 
зважати на багато факторів. Велике 
значення мають ваші особисті потреби. У 
цьому розділі обговорюються фактори, які 
потрібно взяти до уваги під час планування 
лікування, зокрема очікувана тривалість 
життя, групи ризику та деякі інші. 

Очікувана тривалість життя
Очікувана тривалість життя розраховується з огляду 
на усереднені дані й показує, скільки років імовірно 
проживе людина. Оцінювання очікуваної тривалості 
життя дуже важливе під час вибору різновидів 
досліджень і методів лікування. 

Пухлини передміхурової залози часто зростають 
повільно. У деяких ситуаціях недоцільно проводити 
дослідження й продовжувати лікування, якщо в 
пацієнта немає симптомів через пухлину або є інші 
захворювання, що загрожують життю.

Оцінювання ризику
Оцінювання ризику дає можливість прогнозувати, 
з якою ймовірністю в майбутньому може статися 
певна подія. У разі раку передміхурової залози 
таке оцінювання допомагає вибрати оптимальний 
план лікування. Перед лікуванням або під час 
лікування лікарі збирають детальну інформацію щодо 
характеристик пухлини. Оцінювання ризику може 
змінюватися з плином часу. 

Лікарі розглядають наведені далі варіанти розвитку 
подій та оцінюють їхню ймовірність.

 � Чи може пухлина поширитися, наскільки далеко 
й наскільки швидко.

 � Чи вона відповідатиме на конкретні типи 
лікування.

 � Чи з’явиться пухлина повторно (чи можливий 
рецидив).

Є кілька методів, які застосовуються для оцінювання 
ризику.

 � Розподіл за очікуваною тривалістю життя.

 � Розподіл за групами ризику. 

 � Створення номограм. 

 � Проведення молекулярних досліджень (у деяких 
випадках).

Оцінювання ризику не дає жодних гарантій. 
Неможливо знати напевно, яким буде перебіг 
захворювання саме у вашому випадку. У деяких 
пацієнтів справи йдуть краще, ніж очікувалося, а в 
деяких — гірше. 

Групи ризику
Вибір варіанта лікування раку передміхурової залози 
залежить від вашої групи ризику. Лікарі визначають 
групу ризику на основі наведених далі даних.

 � Система TNM.

 � Сумарний бал за Глісоном і (або) прогностична 
група.

 � Рівень ПСА.  

 � Результати біопсії.

Якщо діагноз вам поставлено вперше, визначають 
початкову групу ризику. Групи ризику визначають для 
локалізованої форми захворювання (див. довідкову 
таблицю 4).

Виокремлюють наведені далі початкові групи ризику.

 � Дуже низький ризик. 

 �  Низький ризик. 

 �  Проміжний ризик зі сприятливим прогнозом.

 �  Проміжний ризик із несприятливим прогнозом.

 � Високий ризик. 

 � Дуже високий ризик.
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Довідкова таблиця 4
Початкові групи ризику

Дуже 
низький 
ризик

Є всі наведені далі ознаки.
• Стадія T1c
• Прогностична група 1  
• ПСА менше за 10 нг/мл  
• Пухлина виявлена в 1 або 2 біопсійних зразках і в кожному з них займає 

щонайбільше половину об’єму
• Щільність ПСА менше за 0,15 нг/мл/г

Низький 
ризик

Є всі наведені далі ознаки. 
• Стадія T1 або T2a
• Прогностична група 1  
• ПСА менше за 10 нг/мл

Проміжний 
ризик

Є всі наведені далі 
ознаки. 

• Немає факторів 
високого ризику

• Немає факторів 
дуже високого ризику

• Один або кілька 
факторів проміжного 
ризику.
 - Стадія T2b або 

T2c
 - Прогностична 

група 2 чи 3
 - ПСА від 10 до 20 

нг/мл

Сприятливий 
прогноз

Є всі наведені далі ознаки. 
• Є один з факторів проміжного 

ризику
• Прогностична група 1 або 2
• Пухлина виявлена менш ніж у 

половині біопсійних зразків

Несприятливий 
прогноз

Є одна або кілька з наведених 
нижче ознак. 

• Два або більше факторів 
проміжного ризику

• Прогностична група 3
• Пухлина виявлена більш ніж у 

половині біопсійних зразків

Високий 
ризик

Є одна з перелічених нижче ознак. 
• Стадія T3a
• Прогностична група 4 
• Прогностична група 5
• Рівень ПСА більший за 20 нг/мл

Дуже 
високий 
ризик

Є одна з перелічених нижче ознак. 
• Стадія T3b чи T4 
• Первинний сумарний бал за Глісоном дорівнює 5 
• Понад 4 біопсійних зразки з прогностичною групою 4 або 5
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Номограми для оцінювання ризику 
регіонарного раку
Номограми складають, щоб прогнозувати 
можливий перебіг захворювання. Для цього 
використовують математичні методи, що дають 
можливість порівнювати характеристики вашої 
пухлини передміхурової залози з іншими людьми, 
яких лікували через це захворювання. Номограми 
іноді застосовують для прогнозування поширення 
пухлинного процесу та довгострокових результатів 
хірургічного або іншого лікування. Під час ухвалення 
рішень про лікування може бути корисна номограма, 
що прогнозує можливість поширення пухлини на 
тазові лімфатичні вузли. Номограми — один з 
інструментів вибору оптимального плану лікування 
поряд із групами ризику й іншими факторами. 

Молекулярні дослідження пухлини
У клітинах нашого організму є дуже дрібні частинки 
— молекули. Є спеціальні методи дослідження, 
що дають можливість визначати вміст конкретних 
молекул і біомаркерів. Біомаркером може бути 
як молекула, що виробляється пухлинними 
клітинами, так і специфічна реакція організму на 
наявність пухлини. Присутність певних біомаркерів 
може свідчити про наявність раку. Один з 
біомаркерів, які використовуються для виявлення 
раку передміхурової залози, — це ПСА. Рівень 
ПСА визначають у зразку крові.

Для деяких молекулярних досліджень потрібні 
тканини передміхурової залози або лімфатичного 
вузла. Такі зразки беруть за допомогою біопсії. 
Результати цих та інших досліджень допомагають 
вибрати оптимальний план лікування для кожного 
пацієнта. 

Якщо лікар рекомендує вам молекулярне 
дослідження, його результати він братиме до уваги 
разом з результатами стандартних досліджень, 
як-от рівень ПСА, сумарний бал за Глісоном і 
дані променевої діагностики. Іноді молекулярне 
дослідження проводять під час лікування раку 

передміхурової залози, щоб дізнатися, як організм 
реагує на терапію. Молекулярне дослідження 
також називають молекулярним аналізом. Якщо у 
вас виникнуть запитання, чому вам призначили це 
дослідження або що означають його результати, 
поставте їх лікарям, які вас лікують. 

Команда спеціалістів
Лікування раку передміхурової залози потребує 
командного підходу. Важливо проконсультуватися 
не тільки з лікарем-радіотерапевтом, але й з 
урологом, щоб вибрати найбільш доцільний для 
вас метод лікування. 

Деякі фахівці будуть з вами протягом усього 
терміну лікування, а інші — лише на певних етапах. 
Познайомтеся зі своїми лікарями та дозвольте їм 
більше дізнатися про вас.

Залежно від діагнозу у складі команди можуть бути 
зазначені далі фахівці.

 � Лікар загальної практики — надає медичну 
допомогу, не пов’язану з онкологічним 
захворюванням. Він допоможе вам правильно 
описати ваше самопочуття під час лікування, 
щоб передати ці відомості лікарям-онкологам. 

 � Патоморфолог — робить висновки за 
результатами дослідження клітин, тканин та 
органів, видалених під час біопсії чи операції. 

 � Лікар променевої діагностики (рентгенолог) 
— описує результати досліджень, що 
ґрунтуються на використанні рентгенівського 
випромінювання й інших методів візуалізації.

 � Анестезіолог — лікар, відповідальний за 
анестезію (уведення спеціальних лікарських 
засобів, щоб ви не відчували болю під час 
операції чи інших процедур).

 � Уролог — спеціаліст із захворювань 
сечовидільної системи в чоловіків і жінок та 
статевої системи в чоловіків.
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 � Уролог-онколог — спеціаліст з діагностики 
та лікування пухлин сечовидільної системи в 
чоловіків і жінок та статевої системи в чоловіків.

 � Інтервенційний радіолог — фахівець, що 
виконує голкову біопсію пухлин.

 � Хірург-онколог — спеціаліст, який проводить 
операції з видалення пухлин. 

 � Радіотерапевт — лікар, що призначає та 
планує променеву терапію для лікування раку. 

 � Лікар-онколог — фахівець, який лікує рак у 
дорослих пацієнтів із застосуванням системної 
терапії, зокрема хіміотерапії. Зазвичай лікар-
онколог координує діяльність усіх членів 
команди. Дізнайтеся, хто буде координувати 
медичну допомогу, що надається вам. 

 � Кваліфікований медперсонал середньої 
ланки — важлива частина будь-якої команди 
спеціалістів. Це дипломовані медсестри 
та помічники лікаря, які стежать за вашим 
здоров’ям і надають медичну допомогу.

 � Ординатори та стажери — лікарі, які досі 
проходять навчання, щоб стати фахівцями в 
певній галузі медицини. 

 � Онкологічні медсестри — персонал, який 
виконує призначені лікарем лікувальні 
маніпуляції та процедури, зокрема проводить 
системну терапію, організовує догляд, 
відповідає на запитання пацієнтів і допомагає 
долати побічні ефекти.

 � Дієтологи або нутриціологи — спеціалісти, 
які дають рекомендації щодо вибору найбільш 
доцільного раціону для конкретного пацієнта.

 � Психологи й психіатри — лікарі, які 
займаються психічним здоров’ям і допомагають 
упоратися з депресією, тривожністю й іншими 
проблемами, які можуть впливати на ваше 
самопочуття.

 � Лікар-генетик — фахівець зі спадкових 
захворювань, який визначає, як сімейний 
анамнез може вплинути на лікування раку. 

Ніхто не знає вашого організму краще, ніж ви самі. 
Поясніть лікарям, які займаються вашим лікуванням, 
наведені далі моменти.

 � Як ви почуваєтесь. 
 � Чого ви очікуєте від лікування. 
 � Що вам допомагає, а що ні.

Запишіть імена та прізвища й контактні дані всіх 
членів цієї команди. Так вам і тим, хто за вами 
доглядає, буде простіше звертатися до них із 
запитаннями або турботами. 

Підсумки

Для планування лікування спеціалісти 
використовують різні джерела інформації. 

 � Очікувана тривалість життя показує, скільки 
років ви ймовірно проживете. Цей показник є 
важливим для вибору тактики лікування.

 � Номограми складають, щоб прогнозувати 
можливий перебіг захворювання.

 � Оцінювання ризику потрібне для складання 
плану лікування. Щоб оцінити ризик, 
визначають очікувану тривалість життя й групу 
ризику, складають номограми й іноді проводять 
молекулярні дослідження.

 � На момент визначення діагнозу визначають 
початкову групу ризику. Основні фактори для 
віднесення до тієї чи іншої групи — стадія за 
системою TNM, сумарний бал за Глісоном 
і (або) прогностична група, рівень ПСА та 
результати біопсії. Від початкової групи ризику 
залежить вибір первинного лікування. 

 � Наслідками раку передміхурової залози може 
бути затримка сечовипускання, нетримання сечі 
та порушення ерекції.

Оскільки в хірургічного та променевого лікування 
приблизно однакова довгострокова ефективність, 
важливо проконсультуватися не тільки з лікарем-
радіотерапевтом, а й з урологом, щоб вибрати 
оптимальний для вас метод лікування.
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5
Методи лікування раку 
передміхурової залози

32 Ретельне спостереження
33 Активне спостереження
35 Хірургічне лікування (операція)
38 Променева терапія 
41 Гормональна терапія
41 Лікування та профілактика 

кісткових ускладнень 
41 Клінічні дослідження
41 Можливі побічні ефекти лікування
41 Підсумки
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Є різноманітні методи лікування раку 
передміхурової залози. У цьому розділі 
описані варіанти лікування й чого можна 
очікувати від кожного з них. Обговоріть 
зі своїм лікарем, який варіант лікування 
буде для вас якнайкращим. 

Рак передміхурової залози зазвичай розвивається 
повільно. Це непросте захворювання, і для його 
лікування є багато варіантів. Лікування може бути 
місцевим або системним, а може бути комбінованим, 
тобто об’єднувати обидва ці підходи. Місцеве 
лікування спрямоване лише на ту зону, де є пухлина. 
Системна терапія атакує пухлинні клітини по всьому 
організму.

Отже, можна виділити два типи лікування.

 � Місцеве лікування спрямоване на конкретну 
ділянку тіла. До місцевого лікування в разі раку 
передміхурової залози належать хірургічні 
операції й променева терапія.

 � Системна терапія впливає на весь організм. До 
системної терапії належать гормональна терапія, 
хіміотерапія й інші типи лікарської терапії, 
спрямованої на підтримання чи підвищення 
якості життя.

Можливі варіанти лікування описані нижче.

Ретельне спостереження

Ретельне спостереження полягає в тому, що лікарі 
стежать за станом пухлини в передміхуровій залозі та 
перевіряють, чи не з’явилися симптоми. Підвищення 
рівня ПСА або зміни, виявлені під час пальцевого 
ректального дослідження, можуть свідчити про те, що 
невдовзі з’являться симптоми. Мета такого підходу 
— запобігти появі симптомів ще до того, як вони 
можуть виникнути, і забезпечити пацієнтові хорошу 
якість життя. Лікування в цьому разі спрямоване 
на покращення загального стану та полегшення 

симптомів, а не на лікування саме пухлини. У 
цьому полягає відмінність вичікувальної тактики від 
активного спостереження. 

Під час активного спостереження лікарі стежать 
за ознаками прогресування пухлини, щоб вчасно 
розпочати лікування, спрямоване на повне одужання. 

Активне спостереження
Термін «активне спостереження» використовують для 
опису тактики, що передбачає пильне спостереження 
за станом пацієнта. Такий підхід називають також 
активним моніторингом. Під час спостереження 
регулярно проводять дослідження, зокрема біопсію, 
щоб вчасно помітити прогресування пухлини. У період 
активного спостереження жодне протипухлинне 
лікування не проводять. 

Оскільки маленькі пухлини можуть рости дуже 
повільно, початок лікування можна відкласти доти, 
доки пухлина не збільшиться в розмірах. Хірургічні й 
інші методи лікування супроводжуються побічними 
ефектами. Якщо є можливість відкласти лікування, 
то можна відтермінувати й спричинені ним побічні 
ефекти. 

Ухвалюючи рішення щодо можливості активного 
спостереження конкретного пацієнта, лікарі зважають 
на наведені далі фактори.

 � Очікувану тривалість життя.

 � Загальний стан здоров’я.

 � Специфічні характеристики пухлини. 

 � Можливі побічні ефекти лікування.

 � Побажання пацієнта щодо лікування.

У разі розгляду варіанта активного спостереження 
слід також зважати на расову приналежність. 
У чоловіків африканського походження 
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за умови очевидно дуже низького ризику 
пухлина передміхурової залози може бути 
високодиференційованою, що не завжди вдається 
виявити за допомогою біопсії. Рак передміхурової 
залози в представників цієї раси може прогресувати 
швидше, крім того, вони можуть мати вищу оцінку за 
Глісоном або більше пухлинних клітин, ніж чоловіки 
європеоїдної раси. 

Щоб вирішити, чи прийнятний для вас варіант з 
активним спостереженням, лікарі мають провести 
зазначені далі обстеження.

 � МпМРТ.

 � Біопсію передміхурової залози.

До переліку досліджень, що виконуються під час 
активного спостереження, належать наведені далі.

 � Аналіз на ПСА не частіше ніж що 6 місяців або 
за потреби.

 � Пальцеве ректальне дослідження не частіше 
ніж що 12 місяців або за потреби.

 � Повторна біопсія передміхурової залози не 
частіше ніж що 12 місяців або за потреби.

 � Повторна мпМРТ не частіше ніж що 12 місяців 
або за потреби.

У фахівців немає єдиної думки щодо потреби 
та періодичності проведення повторних біопсій. 
Деякі лікарі радять робити біопсію щороку, інші 
— лише якщо цього є показання за результатами 
досліджень. Наприклад, якщо підвищується рівень 
ПСА, спостерігаються зміни під час пальцевого 
ректального дослідження або є ознаки прогресування 
за даними мпМРТ.

Рішення про повторну біопсію ухвалюється з 
огляду на співвідношення потенційної користі та 
ризику. Потенційним ризиком за такої процедури 
може бути інфекція або інші побічні ефекти. Якщо 
під час біопсії було взято 10 зразків або менше й 

результати їх дослідження неоднозначні, вам можуть 
призначити повторну біопсію протягом перших 6 
місяців після встановлення діагнозу. Пацієнтам з 
очікуваною тривалістю життя менше за 10 років, які 
перебувають на ретельному спостереженні, можуть 
не проводитися повторні біопсії.

Лікарі досі не дійшли консенсусу щодо того, які події 
в період активного спостереження мають стати 
сигналом до початку лікування. Рішення про початок 
лікування має ухвалюватися на підставі думки лікаря 
й з огляду на ваші особисті побажання. 

Хірургічне лікування (операція)
Операцією називається хірургічне втручання для 
видалення пухлини. Пухлину вирізають разом з 
деякою кількістю навколишньої нормальної на вигляд 
тканини. Цю тканину називають краєм резекції. Край 
резекції вважається чистим або негативним (R0), 
якщо в тканині навколо межі пухлини не виявлено 
пухлинних клітин. Позитивний край резекції (R1) 
означає, що в цій нормальній на вигляд тканині 
навколо пухлини є пухлинні клітини. Хірурги завжди 
намагаються отримати негативний край резекції (R0). 

Операція може бути основним або первинним 
методом лікування. Іноді це лише частина 
комплексного плану лікування. Тип операції залежить 
від розміру та розташування пухлини. Крім того, має 
значення, чи поширилася пухлина на близькі до неї 
органи та тканини. 

Є два типи операцій у разі раку передміхурової 
залози. 

 � Відкрита операція. 

 � Малоінвазивна операція (лапароскопічна або 
робот-асистована).
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Відкрита операція 
Відкрита операція відрізняється тим, що передміхурову 
залозу видаляють через один великий розріз. Великий 
розріз дає можливість хірургу добре бачити пухлину та 
забезпечує хороший доступ для її видалення.

Малоінвазивна операція 
У разі малоінвазивної операції роблять кілька 
маленьких розрізів замість одного великого. Через 
кожен розріз уводять невеликі інструменти для 
хірургічних маніпуляцій. Один з таких інструментів 
— лапароскоп — є довгою трубкою з відеокамерою 
на кінці. Камера дає можливість хірургу розглянути 
передміхурову залозу й інші тканини всередині тіла. 
Інші інструменти використовуються для видалення 
пухлини. Іноді лапароскопічні операції проводять з 
використанням роботизованих маніпуляторів, що 
керують хірургічними інструментами. Такі операції 
називають робот-асистованими.

Радикальна простатектомія
У разі радикальної простатектомії видаляють усю 
передміхурову залозу, сім’яні пухирці та деякі прилеглі 

тканини. Іноді також видаляють тазові лімфатичні 
вузли. 

Радикальну простатектомію зазвичай проводять за 
виконання всіх наведених нижче умов.

 � Пухлина не виходить за межі передміхурової 
залози. 

 � Пухлину можна повністю прибрати хірургічним 
шляхом.

 � Очікувана тривалість життя становить 10 чи 
більше років.

 � Інші серйозні захворювання відсутні.

Іноді радикальна простатектомія може бути 
доцільним варіантом для пацієнтів з пухлинами 
передміхурової залози з груп високого та дуже 
високого ризику. Таким пацієнтам після операції 
проводять променеву терапію. 

Радикальна простатектомія — складна операція, що 
потребує високої кваліфікації. У хірургів зі значним 
досвідом таких операцій результати зазвичай бувають 
кращими. 

Варіанти відкритої 
операції в разі 
радикальної 
простатектомії

Передміхурову залозу 
можна видалити через один 
великий розріз, зроблений 
у тазовій ділянці або в 
промежині.
llustration Copyright. © 2019. Nucleus Medical 
Media. Усі права застережено.  
www.nucleusinc.com

Позадулонна
Промежинна 
(перинеальна)
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Після радикальної простатектомії в уретру 
вставляють катетер, який забезпечує її нормальне 
загоєння. Зазвичай катетер виймають через 1–2 
тижні після операції. Вам покажуть, як доглядати 
за катетером в домашніх умовах. Якщо вийняти 
катетер зарано, може порушитися контролювання 
сечовипускання (почнеться нетримання сечі) або не 
буде відтоку сечі через утворення рубцевої тканини. 

Радикальну простатектомію можна виконати 
як відкритим, так і лапароскопічним методом. 
Стадію раку, що визначається перед радикальною 
простатектомією, називають клінічною стадією 
(c). Після операції стадію визначають ще раз — 
за результатами дослідження тканин видаленої 
передміхурової залози. Така стадія називається 
патоморфологічною (p). 

Можливі два варіанти відкритої радикальної 
простатектомії. 

 � Залобкова. 

 � Промежинна. 

Радикальна залобкова простатектомія
Під час такої операції тканини видаляють через розріз, 
зроблений униз від пупка до основи статевого члена. 
Під час операції пацієнт лежить на спині, водночас 
ноги розташовані трохи вище за рівень голови. 

Перед тим як видалити передміхурову залозу, 
хірург перерізає деякі вени й уретру, щоб звільнити 
операційне поле. Сім’яні пухирці видаляють разом 
із передміхурової залозою. Після видалення 
передміхурової залози уретру знову з’єднують із 
сечовим міхуром.

По обидва боки передміхурової залози розташовані 
кавернозні судинно-нервові пучки, які відповідають 
за механізм природної ерекції. Якщо немає підстав 
уважати, що пухлина поширилася на кавернозні 
нерви, застосовують метод нервозберігальної 

простатектомії. У разі підозри на ураження пухлиною 
видаляють один або обидва судинно-нервові пучки. 
У такому разі для досягнення нормальної ерекції 
після операції можна застосовувати лікарські засоби. 
Наявність цих нервів не впливає на здатність 
відчувати оргазм.

Радикальна промежинна простатектомія
У цьому варіанті операції розріз роблять у промежині. 
Промежиною називається ділянка між заднім 
проходом і мошонкою. 

Передміхурову залозу та сім’яні пухирці спочатку 
відділяють від прилеглих тканин, а потім видаляють. 
Під час операції намагаються зберегти розташовані 
поряд нерви. Після видалення передміхурової залози 
уретру знову з’єднують із сечовим міхуром. У разі 
цього варіанта операції лімфатичні вузли видалити 
неможливо.

Після операції
У багатьох пацієнтів після радикальної простатектомії 
спостерігається тимчасове нетримання сечі та 
порушення ерекції. Іноді ці два побічні ефекти швидко 
минають, але в деяких пацієнтів такі проблеми 
зберігаються до кінця життя. 

Ризик порушення ерекції підвищується за наведених 
далі умов.

 � Старший вік пацієнта.
 � Наявність проблем з ерекцією до операції.
 � Пошкодження чи видалення кавернозних нервів 

під час операції.
Якщо кавернозні нерви під час операції було 
видалено, навряд чи вдасться відновити здатність 
до ерекції за допомогою пересадки нервів. Для 
досягнення ерекції доведеться застосовувати 
допоміжні засоби, наприклад таблетки.

Через видалення передміхурової залози та сім’яних 
пухирців у вас буде так званий сухий оргазм. Це 
означає, що під час оргазму не виділятиметься 
сперма й ви не зможете мати дітей. 
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Тазова лімфаденектомія
Тазова лімфаденектомія (ТЛАЕ) — це операція з 
видалення тазових лімфатичних вузлів. Таку операцію 
виконують із відкритим залобковим, лапароскопічним 
або робот-асистованим доступом. Зазвичай ТЛАЕ 
передбачено обсягом радикальної простатектомії.

У разі розширеної ТЛАЕ видаляють більше 
лімфатичних вузлів, ніж при обмеженій. Бажано 
проводити розширену ТЛАЕ. За такого варіанту 
вдвічі більша ймовірність виявити метастази, ніж 
за обмеженої ТЛАЕ. Крім того, у цьому разі можна 
більш достовірно визначити стадію захворювання та 
забезпечити повне одужання деяких пацієнтів, у яких 
були дуже дрібні (мікроскопічні) метастази.

Променева терапія 
Променеву терапію (ПТ) можна використовувати 
як основний або первинний метод лікування 
замість операції. Променева терапія ґрунтується 
на здатності високоенергетичного рентгенівського 
випромінювання, гамма-випромінювання або 
випромінювання іншої природи знищувати пухлинні 
клітини та зменшувати розміри пухлини. Променеву 
терапію проводять протягом певного часу. Вона може 
застосовуватися як радикальний спосіб лікування 
замість операції. Іноді променеву терапію проводять 
після операції для зниження ймовірності рецидиву. 
Крім того, іноді для знищення ракових клітин 
рекомендують проводити променеву терапію, якщо 
рівень ПСА починає підвищуватися після операції.

Є два основні види променевої терапії.

 � Для дистанційної променевої терапії (ДПТ) 
використовують великі установки, розташовані 
поза тілом пацієнта. Такі установки генерують 
випромінювання та спрямовують його на 
пухлину. 

 � Для внутрішньотканинної променевої терапії 
використовують джерела випромінювання, що 
виглядають як зерна, які поміщають усередину 
тіла. Такий метод опромінення називається 
брахітерапією. 

ДПТ
Є кілька варіантів ДПТ, що застосовуються для 
лікування раку передміхурової залози. Вони дають 
можливість проводити опромінення вищими дозами з 
меншим ушкодженням здорових тканин. 

Нижче наведено варіанти ДПТ, які можуть 
застосовуватися для лікування раку передміхурової 
залози.

 � Гіпофракційна стереотаксична променева 
терапія (ГСПТ) — опромінення пухлини 
за допомогою пучків високоенергетичного 
випромінювання. Для такої терапії потрібно 
п’ять або менше сеансів.

 � Протонна променева терапія — опромінення 
пухлини потоком частинок, які називаються 
протонами, що вбивають пухлинні клітини.

 � Тривимірна конформна променева терапія 
(3D-КПТ) — уплив пучком випромінювання, 
що точно відтворює форму пухлини. Пучок 
випромінювання націлюють на пухлину за 
допомогою комп’ютерної програми та КТ-
зображень.

 � Променева терапія з модуляцією 
інтенсивності (ПТМІ) — опромінення 
невеликими пучками випромінювання, 
інтенсивність яких підбирають залежно від 
форми пухлини. ПТМІ — різновид методу 
3D-КПТ, що застосовується в разі розвитку більш 
агресивних форм раку передміхурової залози. 

 � Променева терапія під контролем 
візуалізації (ПТКВ) проводиться з 
використанням комп’ютерної програми, 
що створює зображення пухлини. Завдяки 
цьому вдається точно націлювати пучок 
випромінювання під час лікування. Метод ПТКВ 
застосовують разом з усіма зазначеними вище 
варіантами променевої терапії, щоб пучки 
випромінювання завжди влучали точно в ціль. 
Так вдається запобігти променевому ураженню 
здорових тканин.
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Брахітерапія 
Ще один стандартний варіант променевої 
терапії в разі раку передміхурової залози — це 
брахітерапія. За такого варіанта лікування джерело 
випромінювання поміщають усередину пухлини або 
поруч з нею. Брахітерапію можна застосовувати 
як самостійний метод, а можна поєднувати з ДПТ 
або андроген-деприваційною терапією (АДТ) чи з 
обома цими методами. Іноді брахітерапію називають 
контактною променевою терапією. 

Брахітерапія без поєднання з іншими методами 
може бути доцільним варіантом для пацієнтів з 
дуже низьким, низьким або проміжним ризиком зі 
сприятливим прогнозом, водночас потрібно зважати 
на очікувану тривалість життя. У разі високого ризику 
лише брахітерапії зазвичай недостатньо. 

Є два типи брахітерапії.

 � Низькодозна брахітерапія (НДБ). 

 � Високодозна брахітерапія (ВДБ). 

Низькодозна брахітерапія 
Для низькодозної брахітерапії (НДБ) використовують 
радіоактивні зерна, які вводять у передміхурову 
залозу за допомогою тонких порожнистих голок. 
Розміром ці зерна приблизно з рисове зернятко. Їх 
уводять через шкіру в зоні промежини й направляють 
у потрібне місце під контролем методів променевої 
діагностики. 

У складі зерен зазвичай є радіоактивний йод або 
паладій. Зерна залишаються в передміхуровій 
залозі та виділяють невелику дозу радіоактивного 
випромінювання протягом декількох місяців. Таке 
випромінювання поширюється на дуже маленьку 
відстань. Завдяки цьому можна сконцентрувати 
достатню дозу випромінювання в невеликому 
просторі та запобігти пошкодженню розташованих 
поруч здорових тканин. Згодом зерна перестають 
виділяти випромінювання, але залишаються в 
організмі назавжди.
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Високодозна брахітерапія 
Для високодозної брахітерапії (ВДБ) використовують 
тонкі голки, які поміщають у передміхурову залозу. 
Потім ці голки з’єднують із трубками (катетерами). 
По катетерам уводять радіоактивний препарат. Після 
завершення процедури голки та катетери видаляють. 

Поєднання брахітерапії з ДПТ
Додаткова доза, що доставляється методом 
брахітерапії на додаток до ДПТ, називається бустом 
або брахі-бустом. НДБ або ВДБ застосовують як буст 
на додаток до ДПТ + АДТ в пацієнтів з несприятливим 
проміжним, високим або дуже високим ризиком, якщо 
мета терапії — повне одужання. 

Гормональна терапія

Гормональна терапія — це метод лікування, який 
полягає в додаванні, блокуванні функцій або виведенні 
певних гормонів з організму. Гормонами називають 
спеціальні речовини, які виробляються залозами нашого 
організму. Кров переносить гормони по усьому тілу. 

Головний чоловічий статевий гормон — це 
тестостерон. Він належить до групи андрогенів. 
Основну частину тестостерону виробляють яєчка, але 
невеликі кількості цього гормону виробляють також 
надниркові залози — парні органи, розташовані над 
верхніми частинами нирок. 

Зона головного мозку, що зветься гіпоталамусом, 
виробляє лютеїнізуючий гормон рилізинг-гормон 
(ЛГРГ) і гонадотропін-рилізинг-гормон (ГнРГ). Ці 
гормони регулюють вироблення тестостерону 
яєчками. 

Чоловічі статеві гормони можуть сприяти зростанню 
пухлин передміхурової залози. Гормональна терапія 
пригнічує вироблення тестостерону або блокує його 
функції в організмі. Завдяки цьому на деякий час 

зростання пухлини сповільнюється або її розмір 
зменшується. У разі раку передміхурової залози 
гормональна терапія може полягати в хірургічному 
видаленні яєчок (орхіектомії) або в системній 
лікарській терапії. В обох випадках мета лікування — 
знизити рівень тестостерону. 

Імовірно, ви чули термін «кастрація», що згадується в 
контексті обговорення раку передміхурової залози та 
методів лікування. Лікарі використовують цей термін 
для опису деяких різновидів гормональної терапії. 
Кастрація може бути тимчасовою (тільки на період 
лікування) або постійною, як у разі орхіектомії. Якщо 
ви не впевнені, що зрозуміли, про що говорить лікар, 
перепитайте. 

У разі раку передміхурової залози гормональну 
терапію рідко застосовують як єдиний метод 
лікування. 

Є лише один хірургічний варіант гормональної терапії.

 � Двостороння орхіектомія — операція з 
видалення обох яєчок. Оскільки мошонку в 
цьому разі не видаляють, можна розглянути 
варіант зі встановленням імплантів.

Решта варіантів гормональної терапії засновані на 
системному застосуванні лікарських препаратів.

 � Агоністи ЛГРГ — препарати, які блокують 
вироблення тестостерону яєчками. До агоністів 
ЛГРГ належать гозереліну ацетат, гістреліну 
ацетат, лейпроліду ацетат і триптореліну памоат. 
У разі застосування агоністів ЛГРГ яєчка 
поступово атрофуються. 

 � Антагоністи ЛГРГ — препарати, які блокують 
або стримують вивільнення ЛГРГ в гіпофізі 
(з’єднаний з гіпоталамусом). Зрештою яєчка 
припиняють виробляти тестостерон. Дегарелікс 
— поки що єдиний представник цього класу 
препаратів.
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 � Антиандрогени — препарати, які блокують 
рецептори в клітинах пухлини передміхурової 
залози й не дають їм взаємодіяти з 
тестостероном. До групи антиандрогенів 
належать бікалутамід, флутамід, нілутамід, 
ензалутамід, апалутамід і даролутамід.

 � Кортикостероїди — це штучно створені 
синтетичні гормони, здатні зупиняти вироблення 
тестостерону в надниркових залозах та інших 
тканинах. До кортикостероїдів належать 
преднізон, метилпреднізолон, гідрокортизон і 
дексаметазон. 

 � Естрогени здатні пригнічувати вироблення 
тестостерону наднирковими залозами й іншими 
тканинами. Один із прикладів штучно створених 
синтетичних естрогенів — діетилстильбестрол 
(ДЕС). Застосування естрогенів пов’язане з 
ризиком збільшення та чутливості молочних 
залоз, а також з ризиком утворення тромбів.

 � Інгібітори синтезу андрогенів — це 
препарати, які блокують вироблення 
андрогенів. Кетоконазол, який також 
застосовують як протигрибковий засіб, 
пригнічує синтез тестостерону в надниркових 
залозах та інших тканинах. Абіратерону ацетат 
діє так само, як кетоконазол. Як порівняти з 
кетоконазолом, абіратерон потужніший і менш 
токсичний.

Андроген-деприваційна терапія  
Андроген-деприваційною терапією (АДТ) називається 
лікування, спрямоване на зниження рівня чоловічих 
статевих гормонів або запобігання їх впливу на 
клітини. У разі регіонарного або поширеного 
раку передміхурової залози АДТ проводять як 
первинну або основну системну терапію. АДТ може 
застосовуватися як самостійний метод лікування або 
разом з іншими методами.

Термін «гормональна терапія» часто розуміють 
не зовсім правильно. Дехто вважає, що будь-
яка гормональна терапія — це АДТ. Однак до 
АДТ належать лише орхіектомія, агоністи ЛГРГ й 
антагоністи ЛГРГ. 

Паліативна АДТ
Мета паліативної АДТ — полегшити симптоми 
раку передміхурової залози. Паліативну АТТ іноді 
проводять пацієнтам з очікуваною тривалістю життя 
5 років або менше і тим, хто належить до групи 
високого та дуже високого ризику, а також у разі 
регіонарної й метастатичної форми захворювання. 
Паліативна АДТ може бути призначена й тим 
пацієнтам, у яких протягом періоду ретельного 
спостереження виникли симптоми або є ознаки того, 
що симптоми невдовзі виникнуть.

Познайомтеся зі 
своїми лікарями 
та дозвольте їм 

більше дізнатися 
про вас.
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Побічні ефекти гормональної терапії 
Гормональна терапія може супроводжуватися 
побічними ефектами. Імовірність появи побічних 
ефектів у конкретного пацієнта залежить від багатьох 
факторів. До таких факторів належать вік, стан 
здоров’я до початку лікування, тривалість і частота 
курсів лікування, а також багато інших.

Кожен тип гормональної терапії має свої побічні 
ефекти. Загалом будь-яка АДТ може знизити 
сексуальний потяг і спричинити порушення 
ерекції. За потреби тривалого курсу АДТ лікар 
може розглянути можливість перерв у лікуванні, 
щоб зменшити побічні ефекти. Така терапія, коли 
періоди АДТ чергуються з періодами без лікування, 
називається переривчастою. Вона забезпечує таке 
саме контролювання захворювання, як і безперервна 
гормональна терапія, але організм за час перерви 
встигає відновлюватися.

Що довше ви приймаєте препарати для АДТ, 
то вищий ризик ослаблення та крихкості кісток 
(остеопорозу), переломів кісток, набору ваги, втрати 
м’язової маси, діабету та захворювань серця. Серед 
інших побічних ефектів зустрічаються припливи, 
раптові зміни настрою, стомлюваність, а також 
болючість молочних залоз і збільшення їхніх розмірів. 
Поговоріть із вашими лікарями про те, як можна 
послабити побічні ефекти гормональної терапії. 

Перед початком АДТ у вас виміряють щільність 
кісток методом двоенергетичної рентгенівської 
абсорбціометрії (ДРА). За низької щільності 
кісток рекомендується застосування деносумабу, 
золедронової кислоти або алендронату. Приймання 
кальцію та вітаміну D3 під час АДТ допомагає 
запобігти або стримати розвиток остеопорозу. 

АДТ підвищує ризик діабету та серцево-судинних 
захворювань. Для зниження ризику появи цих 
захворювань рекомендуються скринінг і відповідне 

лікування. Повідомте свого лікаря загальної практики, 
що отримуєте АДТ. 

Відомо, що АДТ збільшує ризик смерті від 
захворювань серця в чоловіків африканського 
походження. Дізнайтесь у свого лікаря про те, які 
ризики пов’язані з проведенням АДТ для лікування 
раку передміхурової залози. 

Стероїди 
Кортикостероїди (стероїди) — це синтетичні 
препарати, що діють подібно до гормонів, які 
виробляються наднирковими залозами. Надниркові 
залози — невеликі органи, розташовані над верхньою 
частиною нирок. Вони беруть участь у регулюванні 
артеріального тиску та зниженні запалення 
(набряків). Кортикостероїди застосовують у 
монотерапії або разом з іншими методами лікування. 

Для лікування раку передміхурової залози можуть 
застосовуватися зазначені далі стероїди.

 � Преднізон.

 � Метилпреднізолон.

 � Гідрокортизон.

 � Дексаметазон.
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Лікування та профілактика 
кісткових ускладнень 

Для лікування болю в кістках і профілактики кісткових 
ускладнень застосовують спеціальні препарати. Деякі 
методи лікування раку передміхурової залози, як-от 
гормональна терапія, можуть призводити до втрати 
кісткової маси, а це збільшує ризик переломів. 

Є три препарати, які застосовують для профілактики 
ослаблення кісток і зниження ризику переломів.

 � Деносумаб (Проліа®).

 � Золедронова кислота (Зомета®).

 � Алендронат (Фосамакс®).

Для перевірки на наявність остеопорозу проводять 
дослідження мінеральної щільності кісток. Воно дає 
можливість оцінити вміст кальцію й інших мінералів 
у кістках. Таке дослідження також називається 
двоенергетичною рентгенівською абсорбціометрією 
(ДРА). Воно цілком безболісне. Результати ДРА 
показують, чи є в пацієнта остеопороз, і допомагають 
оцінити ризик переломів. 

Якщо у вас підвищений ризик переломів, перед 
початком гормональної терапії рекомендується 
виконати ДРА, щоб оцінити вихідний стан кісткової 
тканини. Після першого року гормональної терапії 
ДРА слід повторити. 

Деносумаб, золедронова кислота й 
алендронат
Деносумаб, золедронову кислоту й алендронат 
застосовують для профілактики втрати кісткової 
маси (остеопорозу) та переломів, пов’язаних із 
гормональною терапією. Для перевірки функції 
нирок і рівня кальцію лікар може рекомендувати вам 
зробити аналізи крові. За потреби лікар призначить 
вам домішки, що містять кальцій і вітамін D. 

Під час відвідування стоматолога повідомте йому, 
якщо приймаєте якийсь із цих препаратів. Дізнайтесь 
у свого лікаря, як ці препарати можуть вплинути 
на стан зубів і щелеп. Ці препарати мають один 
рідкісний, але значний побічний ефект — остеонекроз 
щелепи, за якого відбувається відмирання кісткової 
тканини. Скажіть своєму лікареві, якщо плануєте 
візит до стоматолога. Важливо правильно доглядати 
за зубами й проконсультуватися зі стоматологом 
перед початком приймання будь-якого із цих 
препаратів.
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Клінічні дослідження
Клінічними називають наукові дослідження нових 
методів скринінгу, профілактики, діагностики чи 
лікування захворювань.  

Клінічні дослідження поділяються на чотири фази.

 � Мета досліджень фази I — визначити 
найбезпечнішу та найефективнішу дозу нового 
препарату або нової комбінації препаратів. 
Ще одна мета на цьому етапі — дізнатися, як 
краще застосовувати новий препарат, щоб він 
спричинив якнайменше побічних ефектів.

 � Під час досліджень фази II визначають, чи 
препарат допомагає в разі розвитку конкретного 
різновиду раку. 

 � У дослідженнях фази ІІІ порівнюють новий 
препарат зі стандартним методом лікування.

 � У дослідженнях фази IV оцінюють 
довгострокову безпеку й ефективність 
препарату після його реєстрації. 

Зазвичай в дослідження підбирають учасників зі 
схожими характеристиками та стадією пухлини 
й загальним станом здоров’я. Завдяки цьому 
дослідники можуть бути впевнені, що покращення 
стану пояснюється проведеним лікуванням, а не 
відмінностями між учасниками. 

Якщо ви вирішите взяти участь у клінічному 
дослідженні, вам потрібно буде прочитати та 
підписати форму інформованої згоди. У цьому 
документі описані всі деталі клінічного дослідження, 
зокрема можливі ризики та користь. Навіть після 
підписання форми згоди ви зможете будь-якої миті 
відмовитися від подальшої участі в дослідженні. 

Спитайте у своїх лікарів, чи відкритий наразі набір 
у якесь клінічне дослідження, у якому ви могли б 
взяти участь. Обговоріть ризики та переваги участі в 
клінічному дослідженні зі своїми лікарями. Спільно 
з ними ви зможете вирішити, чи прийнятний для вас 
цей варіант.

Пошук клінічного 
дослідження

Участь у клінічному дослідженні може стати 
чудовим варіантом, якщо запропоноване 
лікування є якнайкращим для вас.

	3 Знайти таке клінічне дослідження в 
медичних центрах, що входять до складу 
NCCN, можна за адресою nccn.org/
clinical_trials/member_institutions.aspx.

	3 Здійснити пошук клінічного дослідження в 
США й інших країнах світу по базі даних 
Національних інститутів здоров’я США 
(National Institutes of Health, NIH) можна за 
адресою ClinicalTrials.gov.

	3 Знайти клінічні дослідження, які підтримує 
Національний інститут раку (National 
Cancer Institute, NCI) США, можна за 
адресою cancer.gov/about-cancer/
treatment/clinical-trials/search. 

Попросіть лікарів, які займаються вашим 
лікуванням, допомогти вам знайти якнайкраще 
для вас клінічне дослідження. Вам можуть 
допомогти спеціалісти Інформаційної служби 
(Cancer Information Service, CIS) Національного 
інституту раку. Зателефонуйте за номером 
1.800.4.CANCER (1.800.422.6237) або зайдіть 
на сторінку cancer.gov/contact. 

https://www.nccn.org/clinical_trials/member_institutions.aspx
https://www.nccn.org/clinical_trials/member_institutions.aspx
http://ClinicalTrials.gov
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/search
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/search
https://www.cancer.gov/contact


43
NCCN Guidelines for Patients®.    
Рак передміхурової залози на ранніх стадіях, 2020 р.

5 Методи лікування раку передміхурової залози Можливі побічні ефекти лікування5 Методи лікування раку передміхурової залози Можливі побічні ефекти лікування | Підсумки

Можливі побічні ефекти 
лікування

Побічними ефектами називають порушення здоров’я 
чи неприємні стани, спричинені лікуванням. Побічні 
ефекти — неминуча частина будь-якого лікування. 

До можливих побічних ефектів лікування раку 
передміхурової залози належать наведені далі.

 � Затримка сечовипускання.

 � Нетримання сечі. 

 � Порушення ерекції. 

Побічні ефекти часто бувають тимчасовими й 
проходять самостійно. Однак завжди є ризик, що 
побічний ефект збережеться надовго або ніколи 
не пройде. Обговоріть зі своїм лікарем імовірність 
виникнення у вас цих й інших побічних ефектів, 
наприклад порушень з боку кишечника, і дізнайтеся, 
як їм можна запобігти чи як лікувати їх. 

Затримка сечовипускання
Затримка сечовипускання — це неможливість 
повністю випорожнити сечовий міхур. Навіть 
відразу після сечовипускання залишається відчуття 
наповненості сечового міхура. 

Нетримання сечі
Нетриманням називають нездатність контролювати 
вихід сечі із сечового міхура. Є різні ступені нетримання. 

Порушення ерекції
Порушення ерекції чи імпотенція — це нездатність 
досягти чи зберегти ерекцію. Після операції 
еректильна функція може бути майже такою самою, 
як була раніше, проте можливе її погіршення. 
Проведення нервозберігальної операції дає 
можливість зберегти нормальну еректильну функцію 
й уникнути проблем із сечовипусканням. 

Підсумки

 � Ретельне спостереження полягає в 
контролюванні стану пухлини. Мета такого 
підходу — почати лікування до того, як 
виникнуть або посиляться симптоми. 

 � У разі активного спостереження лікарі 
стежать за станом пухлини, щоб вчасно 
розпочати протипухлинне лікування до того, 
як захворювання почне прогресувати. Мета 
лікування полягає в повному одужанні пацієнта. 

 � Під час операції хірург видаляє пухлину разом із 
деякою кількістю нормальної на вигляд тканини, 
розташованої навколо її межі. Цю тканину 
називають краєм резекції. Мета операції — 
отримати негативний край резекції (R0).

 � Під час радикальної простатектомії 
передміхурову залозу видаляють разом із 
сім’яними пухирцями. Тазова лімфаденектомія 
(ТЛАЕ) — це операція з видалення лімфатичних 
вузлів, розташованих поруч із передміхурової 
залозою.

 � Гормональна терапія допомагає боротися з 
пухлиною завдяки пригніченню вироблення 
тестостерону або блокуванню його функції 
в організмі. Гормональна терапія — 
основний різновид системної терапії в разі 
виникнення регіонарного та поширеного раку 
передміхурової залози.

 � Променева терапія вбиває пухлинні клітини або 
позбавляє їх здатності до поділу.

 � Клінічні дослідження проводяться для 
оцінювання безпечності й ефективності нових 
методів діагностики та лікування. Іноді участь у 
клінічному дослідженні може виявитися кращим 
варіантом лікування раку передміхурової залози.
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6 Первинне лікування для різних груп ризику Групи ризику

Вибір варіанта первинного лікування раку 
передміхурової залози залежить від групи 
ризику. Обговоривши з вами майбутнє 
лікування, лікар складе оптимальний для 
вас план лікування.

Початковим називається перший визначений діагноз. 
Лікар може припустити, що у вас рак передміхурової 
залози, якщо виявить розбіжності з нормою під час 
пальцевого ректального дослідження або підвищений 
рівень ПСА. Для підтвердження цього діагнозу 
потрібна біопсія передміхурової залози. Найчастіше 
її виконують під контролем ТРУЗД. Зазвичай цю 
процедуру проводить уролог. За результатами 
дослідження біопсійного зразка патоморфолог 
установлює первинний та вторинний бали за шкалою 
Глісона. 

Групи ризику

Під час визначення групи ризику зважають на 
результати аналізів крові, дані променевої діагностики 
й біопсії, а також сімейний анамнез. Лікарі оцінюють 
очікувану тривалість життя. За потреби проводять 
генетичні дослідження. На підставі всіх цих факторів 
пацієнта визначають належним до однієї з груп ризику. 

Виокремлюють наведені далі початкові групи ризику.

 � Дуже низький ризик. 

 � Низький ризик.

 � Проміжний ризик зі сприятливим прогнозом.

 � Проміжний ризик із несприятливим прогнозом.

 � Високий ризик. 

 � Дуже високий ризик. 

 � Ризик регіонарних метастазів. 

Очікувана тривалість життя: 5 років або 
менше
Інколи пацієнтам із певних груп ризику радять 
почекати з початком обстежень і лікування до появи 
симптомів. 

Якщо у вас немає жодних симптомів, очікувана 
тривалість життя не перевищує 5 років, а ризик 
оцінюється як дуже низький, низький чи проміжний, то 
обстеження та лікування можна відкласти. 

Пацієнтам із групи високого або дуже високого ризику 
з очікуваною тривалістю життя не більше ніж 5 років 
слід пройти сцинтиграфію кісток. Якщо є підозра, що 
пухлина поширилася на лімфатичні вузли, призначають 
дослідження черевної порожнини та (або) малого тазу 
методами променевої діагностики. 

Пріоритетний 
варіант 

лікування має 
вищу доведену 
ефективність. 
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Дуже низький ризик

До групи дуже низького ризику належать ті, хто 
відповідає наведеним далі критеріям.

 � Стадія T1c.

 � Прогностична група 1.  

 � ПСА менше за 10 нг/мл.  

 � Пухлина виявлена в 1 або 2 біопсійних зразках, 
і в кожному з них вона займає не більше 
половини об’єму.

 � Щільність ПСА менше за 0,15 нг/мл. 

Експерти NCCN уважають недоцільним надмірне 
лікування на ранніх стадіях раку. Тому пацієнтам 
із групи дуже низького ризику не призначають 
гормональну терапію й інші типи системної терапії. 
Можливі варіанти залежать від очікуваної тривалості 
життя (див. довідкову таблицю 5).

Довідкова таблиця 5
Варіанти первинної терапії залежно від очікуваної тривалості життя: група дуже 
низького ризику  

Менше за 10 років Ретельне спостереження

Від 10 до 20 років Активне спостереження

 20 років і більше

Активне спостереження (переважно)

ДПТ чи брахітерапія

Радикальна 
простатектомія ª

За наявності несприятливих факторів — один 
із зазначених далі варіантів.

• ДПТ 
• ДПТ + АДТ
• Ретельне спостереження

Обстеження в 
період ретельного 

спостереження

	3 Аналіз на ПСА що 6–12 місяців 
протягом 5 років, потім один раз 
на рік.

	3 Пальцеве ректальне дослідження 
що 12 місяців, але якщо ПСА 
не виявляється, пальцевим 
дослідженням можна знехтувати.
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Очікувана тривалість життя: менше за 
10 років
Якщо очікувана тривалість життя не перевищує 10 
років, рекомендується ретельне спостереження. 

Ретельне спостереження 
Якщо очікувана тривалість життя не перевищує 10 
років, рекомендується ретельне спостереження. 
Такий варіант застосовний для пацієнтів, у яких є інші 
більш значні захворювання, а рак передміхурової 
залози не спричиняє жодних симптомів. У період 
ретельного спостереження регулярно проводяться 
обстеження, і якщо їх результати вказують на те, що 
незабаром можуть виникнути симптоми, призначають 
паліативну АДТ. 

Очікувана тривалість життя:                                         
від 10 до 20 років
За очікуваної тривалості життя від 10 до 20 років 
рекомендується активне спостереження.

Активне спостереження 
Активне спостереження рекомендується пацієнтам 
з повільним прогресуванням захворювання й 
очікуваною тривалістю життя від 10 до 20 років. 
У період активного спостереження регулярно 
проводяться обстеження, зокрема біопсія, щоб у разі 
потреби негайно почати протипухлинне лікування. 

Щоб вирішити, чи прийнятний для вас такий варіант, 
ваш лікар проаналізує результати мпМРТ і (або) 
біопсії передміхурової залози. 

У довідковій таблиці 6 зазначені обстеження, що 
проводяться під час активного спостереження.

Очікувана тривалість життя: 20 років і 
більше 
Якщо очікувана тривалість життя становить 20 і 
більше років, можливі наведені далі варіанти.

 � Активне спостереження (переважно).

 � ДПТ чи брахітерапія.

 � Радикальна простатектомія.

Активне спостереження 
Активне спостереження — кращий варіант для 
пацієнтів з повільним прогресуванням захворювання 
й очікуваною тривалістю життя 20 років і більше. 
До переліку обстежень у період активного 
спостереження входять ПСА, пальцеве ректальне 
дослідження, мпМРТ і біопсія. Усі ці обстеження 
проводяться регулярно, щоб за потреби негайно 
почати протипухлинне лікування. 

Щоб вирішити, чи прийнятний для вас варіант з 
активним спостереженням, лікарі мають провести 
зазначені далі обстеження.

 �  МпМРТ.

 �  Біопсії передміхурової залози.

Довідкова таблиця 6
Обстеження в період активного спостереження

Аналіз на ПСА не частіше ніж що 6 місяців або за потреби

Пальцеве ректальне дослідження не частіше ніж що 12 місяців або за 
потреби

Повторна біопсія передміхурової залози не частіше ніж що 12 місяців або за 
потреби

Повторна мпМРТ не частіше ніж що 12 місяців або за потреби
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Променева терапія 
У разі очікуваної тривалості життя понад 20 років 
можна за бажання замість активного спостереження 
одразу розпочати лікування. Згодом пухлина може 
прорости за межі передміхурової залози й (або) 
можуть з’явитися симптоми, спричинені пухлиною. 
Оскільки заздалегідь не можна бути впевненим, 
що цього не станеться, одним із варіантів може 
бути променева терапія. Для лікування пацієнтів із 
групи дуже низького ризику застосовують ДПТ або 
брахітерапію. 

Радикальна простатектомія
Операція — ще один варіант для тих, хто 
бажає розпочати лікування замість активного 
спостереження й у кого очікувана тривалість життя 
перевищує 20 років. Під час операції можуть також 
видалити тазові лімфатичні вузли, якщо ризик їх 
ураження становить 2 % і більше. Ваш лікар оцінить 
цей ризик за допомогою номограми. 

Патоморфолог дослідить тканини видаленої 
передміхурової залози, узяті для біопсії, й визначить, 
наскільки поширилася пухлина в межах цього органа. 
Після операції у вас перевірятимуть рівень ПСА. Іноді 
після операції проводять променеву чи системну 
терапію. 

Якщо ви виберете радикальну простатектомію, то під 
час і після операції лікарі оцінюватимуть наявність 
певних ознак, що звуться несприятливими факторами. 

За наявності несприятливих факторів є три варіанти 
подальшого лікування.

 � ДПТ.

 � ДПТ + АДТ.

 � Ретельне спостереження.

ДПТ або ретельне спостереження є хорошим 
варіантом для тих, хто має фактори високого ризику. 
Під час проведення ДПТ випромінювання буде 
спрямоване на ті ділянки, куди могли поширитися 

ракові клітини. Додатково до ДПТ може бути 
призначена андроген-деприваційна терапія. 
Лікування починають після загоєння рани після 
операції на передміхуровій залозі.

Якщо за результатами досліджень факторів високого 
ризику не виявлено, подальше лікування не 
знадобиться. 

Контрольні обстеження
Для контролювання після завершення лікування 
проводяться наведені далі типи досліджень.

 � Аналіз на ПСА що 6–12 місяців протягом 5 
років, потім один раз на рік.

 � Пальцеве ректальне дослідження що 12 
місяців. 

Несприятливі 
фактори

	3 Пухлина в краї резекції. 

	3 Проростання пухлини за 
межі зовнішньої оболонки 
передміхурової залози.

	3 Пухлина в сім’яних пухирцях.

	3 Певний рівень ПСА — діапазон 
залежить від групи ризику.  
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Низький ризик
До групи низького ризику належать ті, хто відповідає 
зазначеним далі критеріям.

 � Стадія T1 або T2a.

 � Прогностична група 1.  

 � ПСА менше за 10 нг/мл.

Можливі варіанти лікування залежать від очікуваної 
тривалості життя. Варіанти, які є доцільними для 
пацієнтів з низьким ризиком рецидиву, зазначені в 
довідковій таблиці 7.

Очікувана тривалість життя: менше за 
10 років
Якщо очікувана тривалість життя не перевищує 10 
років, рекомендується ретельне спостереження. 

Ретельне спостереження 
Якщо очікувана тривалість життя не перевищує 10 
років, рекомендується ретельне спостереження. 
Такий варіант застосовний для пацієнтів, у яких є інші 
більш значні захворювання, а рак передміхурової 
залози не спричиняє жодних симптомів. У період 
ретельного спостереження регулярно проводяться 
обстеження, і якщо їх результати вказують на те, що 
незабаром можуть виникнути симптоми, призначають 
паліативну АДТ. 

Обстеження під час ретельного спостереження 
зазначені далі.

 � Рівень ПСА що 6–12 місяців протягом 5 років, 
потім один раз на рік.

 � Пальцеве ректальне дослідження що 12 
місяців, але якщо ПСА не виявляється, 
пальцевим дослідженням можна знехтувати.

Очікувана тривалість життя: 10 років і 
більше
Якщо очікувана тривалість життя становить 10 і 
більше років, можливі наведені далі варіанти.

 � Активне спостереження (переважно).

 � ДПТ чи брахітерапія.

 � Радикальна простатектомія.  

Активне спостереження 
Активне спостереження — кращий варіант для 
пацієнтів з повільним прогресуванням захворювання 
й очікуваною тривалістю життя 10 років і більше. 

Щоб вирішити, чи прийнятний для вас варіант з 
активним спостереженням, лікарі мають провести 
зазначені далі обстеження.

 � МпМРТ.

 � Біопсія передміхурової залози.

 � Молекулярний аналіз пухлини.

Довідкова таблиця 7
Варіанти первинної терапії залежно від очікуваної тривалості життя: група низького 
ризику  

Менше за 10 років Ретельне спостереження

10 років і більше Активне спостереження (переважно)

ДПТ чи брахітерапія

Радикальна 
простатектомія ª За наявності несприятливих факторів — 

один із зазначених далі варіантів.
• ДПТ 
• ДПТ + АДТ
• Ретельне спостереження
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Променева терапія 
У разі очікуваної тривалості життя понад 10 років 
можна за бажання замість активного спостереження 
одразу розпочати лікування. Згодом пухлина може 
прорости за межі передміхурової залози й (або) 
можуть з’явитися симптоми, спричинені пухлиною. 
Оскільки заздалегідь не можна бути впевненим, що 
цього не станеться, одним із варіантів може бути 
променева терапія. Для лікування пацієнтів із групи 
низького ризику застосовують ДПТ або брахітерапію. 

Радикальна простатектомія
Після радикальної простатектомії іноді проводять 
ад’ювантну терапію. Ад’ювантною терапією 
називають лікування після операції, спрямоване на 
запобігання рецидиву. Вибір варіанта визначається 
наявністю факторів високого ризику (несприятливих) 
і пухлинних клітин (метастазів) у лімфатичних 
вузлах. Рак із метастазами в лімфатичних вузлах, 
розташованих поруч із передміхурової залозою, 
називають регіонарним.

За наявності несприятливих факторів є три варіанти 
подальшого лікування.

 � ДПТ.

 � ДПТ + 6 місяців АДТ. 

 � Ретельне спостереження.

ДПТ чи ретельне спостереження є хорошим 
варіантом для тих, у кого виявлено фактори високого 
ризику, але немає метастазів у лімфатичних вузлах. 
Під час проведення ДПТ випромінювання буде 
спрямоване на ті ділянки, куди могли поширитися 
ракові клітини. Додатково до ДПТ може бути 
призначена андроген-деприваційна терапія. 
Лікування починають після загоєння рани після 
операції на передміхуровій залозі.

Якщо за результатами досліджень факторів високого 
ризику не виявлено, подальше лікування не 
знадобиться. 

Контрольні обстеження
Для контролювання після завершення лікування 
проводяться наведені далі типи досліджень.

 � Аналіз на ПСА що 6–12 місяців протягом 5 
років, потім один раз на рік.

 � Пальцеве ректальне дослідження що 12 
місяців. 

Проміжний ризик

До групи проміжного ризику належать ті, у кого немає 
факторів високого або дуже високого ризику, але є 
один або більше з наступних факторів проміжного 
ризику.

 � Стадія T2b або T2c.

 � Прогностична група 2 або 3.

 � Рівень ПСА від 10 до 20 нг/мл.

У групі проміжного ризику виокремлюють ще дві 
підгрупи — зі сприятливим і несприятливим прогнозом. 

Варіанти лікування залежатимуть від того, до якої 
групи ви належите.

 � Група проміжного ризику зі сприятливим 
прогнозом. 

 � Група проміжного ризику із несприятливим 
прогнозом.
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Проміжний ризик зі 
сприятливим прогнозом

До групи проміжного ризику зі сприятливим прогнозом 
належать ті, хто відповідає наведеним далі критеріям.

 � Є один з факторів проміжного ризику.
 � Прогностична група 1 або 2.
 � Пухлина виявлена менш ніж у половині 

біопсійних зразків. 

Можливі варіанти лікування залежать від очікуваної 
тривалості життя (див. довідкову таблицю 8).

Очікувана тривалість життя: менше за 
10 років
Якщо очікувана тривалість життя становить менше за 
10 років, можливі два варіанти.

 � Ретельне спостереження (переважно).

 � ДПТ чи окремо брахітерапія.

Ретельне спостереження 
Ретельне спостереження — кращий варіант для 
пацієнтів з очікуваною тривалістю життя менше за 
10 років і низькою ймовірністю виникнення проблем 
через пухлину передміхурової залози. У період 
ретельного спостереження регулярно проводяться 
обстеження, і якщо їх результати вказують на те, що 
незабаром можуть виникнути симптоми, призначають 
паліативну АДТ. 

Променева терапія
Променева терапія може бути хорошим варіантом 
для деяких пацієнтів із групи проміжного ризику зі 
сприятливим прогнозом. Можливе проведення ДПТ 
або окремо брахітерапії. 

Довідкова таблиця 8
Варіанти первинної терапії залежно від очікуваної тривалості життя: група 
проміжного ризику зі сприятливим прогнозом

Менше за 10 років
Ретельне спостереження (переважно)

ДПТ чи окремо брахітерапія

10 років і більше

Активне спостереження

ДПТ чи окремо брахітерапія

Радикальна 
простатектомія з ТЛАЕ 
або без неї 

ª

За наявності одного чи кількох 
несприятливих факторів і відсутності 
метастазів у лімфатичних вузлах можливі 
зазначені далі варіанти.

• ДПТ разом з АДТ чи без неї
• Ретельне спостереження

ª
За наявності метастазів у лімфатичних 
вузлах можливі зазначені далі варіанти.

• АДТ разом з ДПТ чи без неї 
• Ретельне спостереження
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Очікувана тривалість життя: 10 років і 
більше
Якщо очікувана тривалість життя становить 10 років і 
більше, можливі три варіанти.

 � Активне спостереження.

 � ДПТ чи окремо брахітерапія.

 � Радикальна простатектомія з ТЛАЕ або без неї.

Активне спостереження 
У період активного спостереження регулярно 
проводяться обстеження, щоб за потреби негайно 
почати протипухлинне лікування. Лікарі мають 
уважно стежити за станом пацієнтів із групи 
проміжного ризику зі сприятливим прогнозом, щоб 
вчасно помітити зміни. Активне спостереження 
може бути доцільним для пацієнтів цієї групи, але 
застосовувати його слід дуже обережно. 

Щоб вирішити, чи прийнятний для вас варіант з 
активним спостереженням, лікарі мають провести 
зазначені далі обстеження.

 � МпМРТ.

 � Біопсія передміхурової залози.

Променева терапія
Променева терапія може бути гарним варіантом 
для деяких пацієнтів із групи проміжного ризику зі 
сприятливим прогнозом. Можливе проведення ДПТ 
або окремо брахітерапії. 

Радикальна простатектомія
У разі очікуваної тривалості життя 10 років і більше 
можливе проведення радикальної простатектомії. 
Під час операції можуть також видалити тазові 
лімфатичні вузли, якщо ризик їх ураження становить 
2 % або більше. Ваш лікар оцінить цей ризик за 
допомогою номограми.

Патоморфолог дослідить тканини видаленої 
передміхурової залози й визначить, наскільки 
поширилася пухлина в межах цього органа. Крім того, 
у вас перевірять рівень ПСА. 

Після радикальної простатектомії іноді проводять 
ад’ювантну терапію. Ад’ювантною терапією 
називають лікування після операції, спрямоване на 
запобігання рецидиву. Вибір варіанта визначається 
наявністю факторів високого ризику (несприятливих) 
і пухлинних клітин (метастазів) у лімфатичних 
вузлах. Рак із метастазами в лімфатичних вузлах, 
розташованих поруч із передміхурової залозою, 
називають регіонарним.

За наявності несприятливих факторів і відсутності 
метастазів у лімфатичних вузлах можливі наведені 
далі варіанти.

 � ДПТ разом з АДТ чи без неї. 

 �  Ретельне спостереження.

Під час проведення ДПТ випромінювання буде 
спрямоване на ті ділянки, куди могли поширитися 
ракові клітини. Додатково до ДПТ може бути 
призначена андроген-деприваційна терапія. 
Лікування починають після загоєння рани після 
операції на передміхуровій залозі.

Якщо за результатами досліджень фактори високого 
ризику та метастази в лімфатичних вузлах не 
виявлені, подальше лікування не знадобиться. 
Можна перейти до ретельного спостереження. 

За наявності метастазів у лімфатичних вузлах 
можливі зазначені далі варіанти лікування.

 � АДТ разом з ДПТ чи без неї. 

 � Ретельне спостереження.

Мета АДТ — пригнічувати вироблення тестостерону 
або блокувати його дію в організмі. ДПТ може бути 
призначена додатково до АДТ. Під час проведення 
ДПТ випромінювання буде спрямоване на ті ділянки, 
куди могли поширитися ракові клітини. Ретельне 
спостереження є доцільним для пацієнтів, у яких 
пухлина не спричиняє симптомів.
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Проміжний ризик з 
несприятливим прогнозом 

До групи проміжного ризику з несприятливим 
прогнозом належать ті, хто відповідає одному чи 
кільком з наведених далі критеріїв.

 � Два або більше факторів проміжного ризику.

 � Прогностична група 3.  

 � Пухлина виявлена більш ніж у половині 
біопсійних зразків.

Можливі варіанти лікування залежать від очікуваної 
тривалості життя. Варіанти, застосовні для пацієнтів 
із групи проміжного ризику з несприятливим 
прогнозом, наведено в довідковій таблиці 9. 

Довідкова таблиця 9
Варіанти первинної терапії залежно від очікуваної тривалості життя: група 
проміжного ризику з несприятливим прогнозом

Менше за 10 років

Ретельне спостереження (переважно)

ДПТ + 4–6 місяців АДТ

ДПТ + брахітерапія

ДПТ + брахітерапія й 4–6 місяців АДТ

10 років і більше

Радикальна 
простатектомія з ТЛАЕ 
або без неї

ª

За наявності одного чи кількох 
несприятливих факторів і відсутності 
метастазів у лімфатичних вузлах можливі 
зазначені далі варіанти.

• ДПТ разом з АДТ чи без неї
• Ретельне спостереження

ª
За наявності метастазів у лімфатичних 
вузлах можливі зазначені далі варіанти.

• АДТ разом з ДПТ чи без неї 
• Ретельне спостереження

ДПТ + 4–6 місяців АДТ

ДПТ + брахітерапія

ДПТ + брахітерапія й 4–6 місяців АДТ
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Очікувана тривалість життя: менше за 
10 років 
Якщо очікувана тривалість життя становить менше 10 
років, можливі чотири варіанти.

 � Ретельне спостереження (переважно).

 � ДПТ + 4–6 місяців АДТ.

 � ДПТ + брахітерапія. 

 � ДПТ + брахітерапія й 4–6 місяців АДТ. 

Ретельне спостереження
Ретельне спостереження — кращий варіант для 
пацієнтів з очікуваною тривалістю життя менше 
за 10 років. За ці 10 років пухлина може навіть 
не вирости настільки, щоб через неї з’явилися 
проблеми. У період ретельного спостереження 
регулярно проводяться обстеження, і якщо їх 
результати вказують на можливу появу симптомів, 
то призначають симптоматичне лікування, зокрема 
паліативну АДТ. Під час ретельного спостереження 
контролюють рівень ПСА та проводять пальцеве 
ректальне дослідження. Активне спостереження 
пацієнтам із цієї групи не рекомендовано. 

Променева терапія
Променева терапія є доцільним варіантом для всіх 
пацієнтів із групи проміжного ризику з несприятливим 
прогнозом. У разі проміжного ризику можна 
використовувати низькодозну або високодозну 
брахітерапію разом з ДПТ. Додатково до променевої 
терапії лікар може призначити вам АДТ.

Очікувана тривалість життя: 10 років і 
більше
Якщо очікувана тривалість життя становить 10 і 
більше років, можливі наведені далі варіанти.

 � Радикальна простатектомія з ТЛАЕ або без неї.

 � ДПТ + 4–6 місяців АДТ.

 � ДПТ + брахітерапія. 

 � ДПТ + брахітерапія й 4–6 місяців АДТ.

Радикальна простатектомія
Один із варіантів лікування за очікуваної 
тривалості життя 10 років і більше — радикальна 
простатектомія. Під час операції можуть також 
видалити тазові лімфатичні вузли (операція 
ТЛАЕ), якщо ризик їх ураження становить 2 % або 
більше. Ваш лікар оцінить цей ризик за допомогою 
номограми.

Тканини, видалені під час операції, надішлють на 
дослідження патоморфологу, щоб з’ясувати, як 
далеко поширився пухлинний процес. Після операції 
у вас також перевірятимуть рівень ПСА. Іноді після 
операції проводять додаткове лікування. Таке 
лікування називається ад’ювантною терапією. 

Мета ад’ювантної терапії — запобігти рецидиву 
пухлини. Таку терапію проводять після первинного 
лікування, наприклад після операції, як у цьому 
разі. Вибір варіанта ад’ювантної терапії залежить 
від наявності факторів високого ризику або 
несприятливих факторів, а також від наявності 
метастазів у лімфатичних вузлах. Несприятливі 
фактори вказують на те, що не всю пухлину вдалося 
видалити під час операції. 

Якщо не виявлено жодних несприятливих факторів, 
немає метастазів у лімфатичних вузлах й аналізи 
показують низький або невиявний рівень ПСА, тоді 
можна перейти до ретельного спостереження.
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Якщо несприятливі фактори є, але немає метастазів 
у лімфатичних вузлах, можливі два варіанти 
подальших дій після операції.

 � ДПТ разом з АДТ чи без неї. 

 � Ретельне спостереження.

Під час проведення ДПТ випромінювання буде 
спрямоване на ті ділянки, куди могли поширитися 
ракові клітини. Додатково до ДПТ може бути 
призначена андроген-деприваційна терапія. 
Лікування починають після загоєння рани після 
операції на передміхуровій залозі. 

Якщо виявлено ураження лімфатичних вузлів, 
можливі зазначені далі варіанти. 

 � АДТ разом з ДПТ чи без неї.

 � Ретельне спостереження. 

За невиявних рівнях ПСА гарним варіантом буде 
ретельне спостереження. У разі підвищення рівнів 
ПСА можна розпочати АДТ або променеву терапію.

Променева терапія
Променева терапія є доцільним варіантом для всіх 
пацієнтів із групи проміжного ризику з несприятливим 
прогнозом. У разі проміжного ризику можна 
використовувати низькодозну або високодозну 
брахітерапію разом з ДПТ. Додатково до променевої 
терапії лікар може призначити вам АДТ.

Високий або дуже високий 
ризик

До групи високого ризику належать ті, хто відповідає 
одному із зазначених далі критеріїв.

 � Стадія T3a. 

 � Прогностична група 4. 

 � Прогностична група 5. 

 � Рівень ПСА більший за 20 нг/мл.

До групи дуже високого ризику належать ті, хто 
відповідає наведеним далі критеріям.

 � Стадія T3b чи T4. 

 � Первинний сумарний бал за Глісоном дорівнює 
5. 

 � Понад 4 біопсійних зразки з прогностичною 
групою 4 або 5.

Пацієнтам з раком передміхурової залози з груп 
високого або дуже високого ризику потрібне більш 
агресивне лікування (див. довідкову таблицю 
10).

Можливі варіанти лікування відрізняються для 
наведених далі ситуацій. 

 � Очікувана тривалість життя 5 років або 
менше, немає симптомів. 

 � Очікувана тривалість життя понад 5 років або є 
симптоми.
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Очікувана тривалість життя: 5 років або 
менше й немає симптомів
Якщо очікувана тривалість життя не перевищує 
5 років і водночас немає симптомів, можливі три 
зазначені далі варіанти. 

 � Ретельне спостереження.

 � АДТ. 

 � ДПТ. 

Ретельне спостереження
Ретельне спостереження є хорошим варіантом 
для більшості пацієнтів. У період ретельного 
спостереження регулярно проводяться обстеження, 
і якщо їх результати вказують на те, що незабаром 
можуть виникнути симптоми, призначають 
паліативну АДТ. 

Гормональна терапія
Можна розглянути призначення АДТ. Андроген-
деприваційна терапія може передбачати хірургічну 
або медикаментозну кастрацію. Хірургічна операція 
з видалення яєчок називається орхіектомією. Інші 
форми АДТ — це системна терапія (застосування 
лікарських засобів). 

Променева терапія
Можна розглянути призначення ДПТ. 

Довідкова таблиця 10
Варіанти первинної терапії залежно від очікуваної тривалості життя: група високого або 
дуже високого ризику

5 років або менше й 
немає симптомів

Ретельне спостереження

АДТ

ДПТ

Понад 5 років або є 
симптоми

ДПТ + 1,5–3 роки АДТ У разі дуже високого ризику може бути 
призначений доцетаксел 

ДПТ + брахітерапія й 1–3 роки АДТ

Радикальна 
простатектомія з ТЛАЕ

ª

За наявності одного чи кількох 
несприятливих факторів і відсутності 
метастазів у лімфатичних вузлах можливі 
зазначені далі варіанти.

• ДПТ разом з АДТ чи без неї
• Ретельне спостереження

ª
За наявності метастазів у лімфатичних 
вузлах можливі зазначені далі варіанти.

• АДТ разом з ДПТ чи без неї 
• Ретельне спостереження
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Очікувана тривалість життя: понад 5 
років або є симптоми 
Якщо очікувана тривалість життя перевищує 5 років 
або є симптоми, можливі три варіанти. 

 � ДПТ + 1,5–3 роки АДТ (так звана тривала АДТ).

 � ДПТ + брахітерапія + 1–3 роки АДТ (тривала 
АДТ). У разі дуже високого ризику може бути 
призначений доцетаксел; 

 � радикальна простатектомія з ТЛАЕ.

Променева терапія
Варіант 1 — ДПТ на ділянку передміхурової залози 
та тазові лімфатичні вузли разом з тривалою АДТ. У 
разі призначення АДТ її проводять протягом 1,5–3 
років до, під час і після променевої терапії. Однієї 
лише АДТ недостатньо.

Варіант 2 — ДПТ разом з брахітерапією та тривалою 
АДТ. У разі призначення АДТ її проводять загалом 
протягом 1–3 років до, під час і після променевої 
терапії. Однієї лише АДТ недостатньо.

Радикальна простатектомія
У разі очікуваної тривалості життя понад 5 
років гарним варіантом може бути радикальна 
простатектомія з видаленням тазових лімфатичних 
вузлів (ТЛАЕ). Щоб вирішити, чи є цей варіант 
доцільним саме для вас, беруть до уваги ваш вік і 
загальний стан здоров’я.

Тканини, видалені під час операції, надішлють на 
дослідження патоморфологу, щоб з’ясувати, як 
далеко поширився пухлинний процес. Після операції 
у вас також перевірятимуть рівень ПСА. Іноді після 
операції проводять додаткове лікування. Таке 
лікування називається ад’ювантною терапією.

Мета ад’ювантної терапії — запобігти рецидиву 
пухлини. Вибір варіанта ад’ювантної терапії після 
радикальної простатектомії залежить від наявності 

несприятливих факторів (факторів високого ризику) і 
метастазів у лімфатичних вузлах. 

Якщо за результатами досліджень несприятливі 
фактори та метастази в лімфатичних вузлах не 
виявлені, подальше лікування не знадобиться. Лікарі 
стежитимуть за станом пухлини.

Якщо дослідження покажуть, що несприятливі 
фактори є, але в лімфатичних вузлах немає 
метастазів, можливі зазначені далі варіанти.

 � ДПТ разом з АДТ чи без неї. 

 � Ретельне спостереження.

Під час проведення ДПТ випромінювання буде 
спрямоване на ті ділянки, куди могли поширитися 
ракові клітини. Лікування починають після загоєння 
операційної рани. Додатково до ДПТ може бути 
призначена андроген-деприваційна терапія.

Якщо виявлено ураження лімфатичних вузлів, 
можливі зазначені далі варіанти.

 � АДТ разом з ДПТ чи без неї.

 � Ретельне спостереження.

Перший варіант — негайно почати АДТ. Додатково 
до АДТ іноді проводять ДПТ. За невиявних рівнях 
ПСА гарним варіантом буде перехід до ретельного 
спостереження. У разі підвищення рівня ПСА можна 

розпочати паліативну АДТ.
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Ризик регіонарних метастазів

Регіонарний рак іноді описують як ураження 
лімфатичних вузлів, бо цій стадії раку властиве 
поширення або метастазування пухлини 
передміхурової залози на сусідні лімфатичні вузли 
(N1). На цій стадії пухлинний процес ще поширився 
на віддалені частини тіла (M0). Пухлина на цій стадії 
може бути будь-якого розміру (будь-яка T) і може бути 
виявлена під час радикальної простатектомії, ТЛАЕ 
або інших досліджень. Мета лікування на цьому етапі 
— запобігти або уповільнити поширення пухлини на 
інші частини тіла (див. довідкову таблицю 11).

Варіанти лікування відрізняються для зазначених 
далі ситуацій.

 � Очікувана тривалість життя 5 років або менше 
Й немає симптомів.

 � Очікувана тривалість життя понад 5 років АБО є 
симптоми.

Очікувана тривалість життя: 5 років або 
менше й немає симптомів 
Якщо очікувана тривалість життя не перевищує 5 
років і водночас немає жодних симптомів, можливі 
два варіанти.

 � Ретельне спостереження. 

 � АДТ.

Ретельне спостереження
У період ретельного спостереження регулярно 
проводяться обстеження, і якщо їх результати 
вказують на те, що незабаром можуть виникнути 
симптоми, призначають паліативну АДТ. 

Гормональна терапія
Один із варіантів — АДТ. 

Довідкова таблиця 11
Варіанти первинної терапії залежно від очікуваної тривалості життя: група ризику 
регіонарних метастазів

5 років або менше  
й немає симптомів

Ретельне спостереження

АДТ

Понад 5 років або є 
симптоми

ДПТ + АДТ (переважно)

ª

Контрольні обстеження після 
лікування

• Медичний огляд з аналізом на 
ПСА що 3–6 місяців

• Дослідження методами 
променевої діагностики в 
разі появи симптомів або 
підвищення рівня ПСА

ДПТ + АДТ й абіратерон

ДПТ + АДТ та мікронізований 
абіратерон

АДТ + абіратерон

АДТ та мікронізований 
абіратерон
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Очікувана тривалість життя: понад 5 
років або є симптоми
Якщо очікувана тривалість життя перевищує 5 
років або у вас є симптоми, спричинені раком 
передміхурової залози, можливі наведені далі 
варіанти лікування. 

 � ДПТ + АДТ (переважно).

 � ДПТ + АДТ й абіратерон.

 � ДПТ + АДТ та мікронізований абіратерон.

 � АДТ + абіратерон.

 � АДТ та мікронізований абіратерон.

Променева терапія
Переважний варіант лікування — ДПТ разом з АДТ. 
Під час проведення ДПТ опромінюють первинну 
пухлину, розташовану в передміхуровій залозі. 

Гормональна терапія
Андроген-деприваційна терапія (АДТ) може 
передбачати хірургічну або медикаментозну 
кастрацію. Хірургічна операція з видалення яєчок 
називається орхіектомією. Інші форми АДТ — це 
системна терапія (застосування лікарських засобів). 
Обидва методи однаково ефективні. АДТ може 
застосовуватися як самостійний метод лікування або 
разом з іншими варіантами гормональної терапії.

Контролювання процесу лікування
Після завершення лікування регулярно проводять 
контрольні обстеження. 

Обсяг такого контрольного обстеження передбачає 
зазначене далі.

 � Медичний огляд з аналізом на ПСА що 3–6 
місяців.

 � Дослідження методами променевої діагностики 
в разі появи симптомів або підвищення рівня 
ПСА.

Обстеження в 
період ретельного 

спостереження

	3 Аналіз на ПСА що 6–12 місяців 
протягом 5 років, потім один раз 
на рік.

	3 Пальцеве ректальне дослідження 
що 12 місяців, але якщо ПСА 
не виявляється, пальцевим 
дослідженням можна знехтувати.



60

6 Первинне лікування для різних груп ризику Після первинного лікування 

NCCN Guidelines for Patients®.    
Рак передміхурової залози на ранніх стадіях, 2020 р.

6 Первинне лікування для різних груп ризику Після первинного лікування  | Підсумки

Після первинного лікування 

Після завершення первинного лікування проводять 
контрольні обстеження, щоб не пропустити повторну 
появу пухлини (рецидив). Обсяг контрольних 
обстежень залежить від первинного лікування.

Якщо як первинне лікування ви проходили ДПТ, 
ДПТ разом з АДТ (щонайбільше 4–6 місяців) або 
радикальну простатектомію, виконують зазначені 
далі дослідження.

 � Аналіз на ПСА що 6–12 місяців протягом 5 
років, потім один раз на рік.

 � Пальцеве ректальне дослідження що 12 
місяців. 

Іноді рівень ПСА визначають частіше. У разі 
невиявного рівня ПСА пальцеве ректальне 
дослідження можна не проводити. 

Якщо в лімфатичних вузлах є метастази (N1) і наразі 
проводиться АДТ або ретельне спостереження, а 
також якщо в лімфатичних вузлах виявлені метастази 
після радикальної простатектомії, обсяг контрольних 
обстежень передбачає зазначене далі.

 � Медичний огляд з аналізом на ПСА що 3–6 
місяців.

 � Дослідження методами променевої діагностики 
в разі появи симптомів або підвищення рівня 
ПСА.

У разі рецидиву проводять променеву діагностику й 
інші види досліджень.

Підсумки

 � Пацієнтам з очікуваною тривалістю життя 
5 років і менше рекомендується ретельне 
спостереження. 

 � Один із варіантів для пацієнтів із групи дуже 
низького, низького ризику або проміжного 
ризику зі сприятливим прогнозом — не 
починати лікування одразу, оскільки пухлина, 
можливо, протягом усього життя не спричинить 
жодних симптомів. Іншими варіантами можуть 
бути променева терапія й операція.

 � Можливі варіанти за проміжного ризику (зі 
сприятливим або несприятливим прогнозом) — 
ретельне спостереження, променева терапія 
або операція. 

 � Пацієнтам із груп високого або дуже високого 
ризику потрібне більш агресивне лікування. 
У такому разі проводять променеву терапію 
або операцію. Тим, у кого первинним 
методом лікування була операція, після неї 
часто потрібна променева терапія. Іноді 
до променевої терапії додають тривалу 
гормональну терапію. Ще один можливий 
варіант — ретельне спостереження. 

 � Пацієнтам з регіонарним раком можуть 
рекомендувати ретельне спостереження, 
гормональну або променеву терапію. 
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7 Ухвалення рішень щодо лікування Вибір за вами! 

Важливо відчувати впевненість щодо 
правильності вибраного методу 
лікування раку. Перш за все потрібна 
відкрита й чесна розмова з лікарями, які 
допоможуть вам ухвалити рішення.  

Вибір за вами! 
Під час спільного ухвалення рішень ви та ваші лікарі 
обмінюєтеся інформацією, обговорюєте варіанти й 
узгоджуєте план лікування. Це починається з відкритої 
та чесної розмови між вами та вашим лікарем. 

Рішення про лікування є дуже індивідуальним. Те, 
що важливо для вас, може не мати жодного значення 
для когось іншого. 

На ваше рішення може впливати наведене далі.

 � Ваші особисті побажання й те, що вони 
відрізняються від побажань інших людей.

 � Ваші релігійні та духовні переконання.

 � Ваше ставлення до певних методів лікування, 
як-от хірургічне втручання або хіміотерапія.

 � Ваше ставлення до болю або побічних ефектів, 
як-от нудота й блювання.

 � Вартість лікування, проїзду до лікувальних 
центрів і тривалість періоду непрацездатності.

 � Якість життя й тривалість життя.

 � Ваш рівень активності та які види діяльності 
важливі для вас.

Подумайте, чого ви очікуєте від лікування. Відверто 
обговорюйте ризики та переваги конкретних методів 
лікування та процедур. Зважте варіанти та розкажіть 
своєму лікареві, що вас турбує. Поступово будуйте 
довірливі стосунки зі своїм лікарем: це допоможе 
вам відчути підтримку під час розгляду варіантів й 
ухваленні рішень щодо лікування.

Думка іншого спеціаліста
Бажання почати лікування якомога швидше — це 
нормально. Хоча рак не можна ігнорувати, у вас 
є час, щоб інший лікар переглянув результати 
ваших аналізів і запропонував свій план лікування. 
Це називається отриманням другої думки, і це 
нормальна частина лікування раку. Навіть лікарі 
звертаються за другою думкою! 

Аби підготуватися, можна зробити зазначене далі. 

 � Зверніться до своєї страхової компанії, щоб 
дізнатися про її правила щодо звернення за 
другою думкою. Можливо, вам доведеться 
оплатити звернення до лікарів, які не входять 
до вашої програми медичного страхування, 
самостійно.

 � Організуйте передання копій усіх ваших 
документів спеціалісту, до якого ви звернулися 
за другою думкою. 

Групи підтримки
Багато людей із діагностованим раком уважають 
групи підтримки корисними. У групи підтримки часто 
входять особи, які перебувають на різних етапах 
лікування. Декому лише нещодавно визначили 
діагноз, а дехто вже завершив лікування. Якщо 
у вашій лікарні чи громаді немає груп підтримки 
пацієнтів із раком, ви можете переглянути вебсайти, 
зазначені в цій брошурі. 

Які запитання поставити своїм 
лікарям

На наступних сторінках наведено можливі запитання 
до лікарів. Ви можете використовувати запропоновані 
запитання або сформулювати власні. Чітко визначте 
свої цілі лікування та дізнайтеся, чого очікувати від 
лікування. 
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Запитання про дослідження й стадіювання
1. Які типи досліджень мені потрібні? Які ще дослідження ви рекомендуєте? Чому?

2. Коли мені зроблять біопсію? Скільки разів мені робитимуть біопсію, один чи більше? Які ризики 
пов’язані із цією процедурою? 

3. Чи потрібні мені генетичні дослідження?

4. Як скоро я дізнаюся про результати й хто зможе мені їх пояснити?

5. Хто розповість мені про подальші кроки? Коли?

6. Що ви можете зробити, щоб усунути неприємні відчуття під час обстежень?

7. Чи дасте мені копію патоморфологічного висновку й інших результатів?

8. Яка в мене стадія захворювання? Що це означає, якщо говорити про шанси вижити?

9. Яка в пухлини прогностична група? Чи означає це, що пухлина буде швидко рости й 
поширюватися?

10. Чи можу я сподіватися на повне одужання? Якщо ні, наскільки ефективно лікування може зупинити 
прогресування?
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11. Запитання про лікування 
1. Які варіанти лікування є для мене якнайкращими? Які переваги та ризики в кожного з варіантів? 

2. Який варіант лікування ви рекомендуєте й чому? 

3. Скільки часу в мене є на ухвалення рішення? 

4. Як впливають на вибір варіантів лікування мій вік, стан здоров’я й інші фактори?

5. Коли розпочнеться лікування? Як довго воно триватиме?

6. Скільки коштуватиме це лікування? Які витрати покриває моя страховка?

7. Яка ймовірність, що хвороба повернеться? Які методи лікування можна використовувати в разі 
рецидиву? 

8. Мені хотілося б отримати другу думку. Чи можете ви мені когось порадити? 

9. Який із варіантів забезпечить мені найкращу якість життя?

10. Чого мені слід уникати під час лікування й до чого ставитися обережно?
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11. Запитання до хірурга про операцію
1. Якого типу операція на мене чекає? Скільки таких операцій ви зробили?

2. Що в мене видалять під час операції?

3. Чи довго я відновлюватимуся після операції?

4. Наскільки це лікування болісне? Що ви робитимете, щоб я не відчував болю?

5. Як операція вплине на сечовий міхур? Чи надовго встановлять катетер?

6. Що ви можете зробити, щоб усунути дискомфорт від катетера? 

7. Як операція вплине на здатність досягати ерекції та зберігати її?

8. Яка ймовірність того, що в мене будуть тривалі проблеми із сечовипусканням?

9. Які побічні ефекти можливі після операції?

10.  Яке лікування я буду отримувати до операції, під час і після операції? 
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Запитання до лікарів про променеву терапію
1. Якого типу променева терапія на мене чекає?  

2. Що ви збираєтеся опромінювати — лише передміхурову залозу чи ще й лімфатичні вузли?

3. Чи будете ви одночасно з променевою терапією проводити гормональну терапію? Якщо так, то як довго 
вона триватиме?

4. Скільки сеансів променевої терапії мені потрібно? Чи можна скоротити курс променевої терапії?

5. Чи проводите ви брахітерапію? Якщо ні, то можете порадити мені фахівця, який цим займається?

6. Чим відрізняється променева терапія від операції, якщо говорити про ймовірність повного одужання?

7. Як опромінення вплине на сечовий міхур?

8. Як опромінення вплине на кишечник?

9. Як опромінення вплине на сексуальну функцію?

10. Які ще побічні ефекти можливі від променевої терапії?
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Запитання до лікарів про побічні ефекти 
1. Які побічні ефекти має лікування?

2. Яка ймовірність того, що в мене буде затримка сечовипускання, нетримання сечі, проблеми з 
кишечником або порушення ерекції через появу пухлини в передміхуровій залозі або через лікування?

3. Як довго зберігатимуться ці побічні ефекти?

4. Що я можу зробити, щоб послабити побічні ефекти або запобігти їх появі? 

5. Які ліки я можу приймати, щоб запобігти побічним ефектам або послабити їх?

6. Що я можу зробити, щоб полегшити біль та інші побічні ефекти? Що для цього будете робити ви?

7. Якщо в мене виникнуть побічні ефекти, чи будете ви припиняти або змінювати моє лікування? На що ви 
орієнтуєтесь?

8. На які побічні ефекти слід звернути увагу? Коли слід звернутися по допомогу за телефоном? Чи можу я 
надіслати повідомлення?

9. Які побічні ефекти після лікування можуть зберігатися довічно й бути необоротними?

10. Які лікарські засоби можуть погіршити побічні ефекти?
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7 Ухвалення рішень щодо лікування Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання до лікарів про клінічні дослідження
1. У які клінічні дослідження зараз набирають учасників із таким типом пухлини та такою стадією, як у мене?

2. Які методи лікування застосовують у цих клінічних дослідженнях? 

3. На що спрямоване це лікування? 

4. Чи застосовувався цей метод раніше? Чи застосовували його для лікування інших різновидів раку?

5. Які ризики та переваги має це лікування? 

6. Яких побічних ефектів очікувати? Як лікарі будуть усувати ці побічні ефекти? 

7. Скільки триватиме моя участь у цьому клінічному дослідженні?

8. Чи зможу я отримати інше лікування, якщо цей варіант виявиться неефективним? 

9. Як ви дізнаєтеся, чи допомагає мені це лікування? 

10. Чи потрібно мені буде платити за участь у клінічному дослідженні? Якщо так, то скільки?
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7 Ухвалення рішень щодо лікування Вебсайти

Вебсайти

Американська онкологічна спільнота 
(American Cancer Society)
cancer.org/cancer/prostatecancer/index

Каліфорнійська коаліція з раку 
передміхурової залози (California 
Prostate Cancer Coalition, CPCC)
prostatecalif.org

Група підтримки чоловіків з 
онкологічними захворюваннями 
Malecare
malecare.org

Національний альянс коаліцій з раку 
передміхурової залози в різних штатах 
(National Alliance of State Prostate Cancer 
Coalitions, NASPCC)
naspcc.org

Національна коаліція пацієнтів, які 
пережили рак (National Coalition for 
Cancer Survivorship)
canceradvocacy.org/toolbox

Національний фонд інформування про 
рак передміхурової залози (National 
Prostate Cancer Awareness Foundation, 
PCaAware)
pcaaware.org

Nomograms
nomograms.mskcc.org/Prostate/index.aspx 

Фонд підтримки досліджень щодо раку 
передміхурової залози (Prostate Cancer 
Foundation)
pcf.org

Просвітницька рада із захворювань 
простати (Prostate Conditions Education 
Council, PCEC)
prostateconditions.org

Мережа просвіти про здоров’я простати 
(Prostate Health Education Network, 
PHEN)
prostatehealthed.org

Фонд з урологічних хвороб (Urology 
Care Foundation)
urologyhealth.org

Міжнародна мережа просвіти й 
підтримки щодо раку передміхурової 
залози Us TOO
ustoo.org/Home

Організація з інформування щодо раку 
передміхурової залози серед ветеранів і 
військовослужбовців (Veterans Prostate 
Cancer Awareness)
vetsprostate.org

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

http://cancer.org/cancer/prostatecancer/index
http://prostatecalif.org
http://naspcc.org
http://Canceradvocacy.org/toolbox
http://pcaaware.org%20
http://nomograms.mskcc.org/Prostate/index.aspx%20
http://pcf.org
http://prostateconditions.org
http://prostatehealthed.org
https://www.urologyhealth.org/
https://ustoo.org/Home
http://www.vetsprostate.org
http://zerocancer.org.
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Ü
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Терміни, які потрібно знати

Терміни, які потрібно 
знати

Агоністи лютеїнізуючого гормону рилізинг-
гормону (ЛГРГ) 
Група препаратів, що пригнічують вироблення 
тестостерону яєчками завдяки впливу на 
відповідальну за це зону мозку.

Активне спостереження
Регулярне проведення обстежень для виявлення 
змін у стані пухлини, щоб за потреби розпочати 
протипухлинне лікування.

Андроген-деприваційна терапія (АДТ)
Лікування, засноване на видаленні яєчок або 
пригніченні вироблення ними тестостерону. 
Досягається хірургічним методом або за допомогою 
лікарських засобів.

Антагоністи лютеїнізуючого гормону рилізинг-
гормону (ЛГРГ) 
Група препаратів, що пригнічують вироблення 
тестостерону яєчками завдяки впливу на 
відповідальну за це зону мозку. 

Антиандрогени
Препарати, що блокують дію тестостерону.

Бали за Глісоном
Показник того, наскільки клітини пухлини 
передміхурової залози відрізняються від нормальних. 
Патоморфолог оцінює клітини за шкалою від 1 
(найкращий варіант) до 5 балів (найгірший варіант) 
за їхньою здатністю формувати залози. Первинний 
бал говорить про найпоширеніший тип клітин, а 
вторинний — про другий за поширеністю. Сума 
первинного та вторинного балів (сумарний бал 
за Глісоном) показує, до якої прогностичної групи 
належить пухлина.

Брахітерапія
Лікування за допомогою джерела опромінення, 
розміщеного поблизу або всередині пухлини. Також 
називають внутрішньотканинною променевою 
терапією. 

Біопсія
Процедура збору зразків тканин або біологічних рідин 
для перевірки на наявність захворювання. 

Високодозна брахітерапія (ВДБ)
Лікування за допомогою джерел радіоактивного 
випромінювання, які видаляють після завершення 
лікувального сеансу.

Гормональна терапія
Протипухлинне лікування, спрямоване на припинення 
вироблення гормонів або блокування їхньої функції 
в організмі. Під час лікування деяких пухлин у жінок 
цей метод називають також ендокринною терапією. 
Під час лікування пухлин у чоловіків цей метод 
називають також андроген-деприваційною терапією. 

Двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія 
(ДРА)
Метод діагностики, що дає можливість отримувати 
зображення кісток за допомогою введеного 
радіоактивного індикатора. Інша назва — 
денситометрія кісток.

Двостороння орхіектомія
Операція з видалення обох яєчок.

Дистанційна променева терапія (ДПТ)
Лікування раку за допомогою випромінювання, що 
генерується установкою, розташованою поза тілом 
пацієнта.

Затримка сечовипускання
Патологічний стан, у якому сеча не виділяється із 
сечового міхура.

Кастрація
Хірургічна операція з видалення яєчок або 
застосування препаратів, що пригнічують їхню 
функцію. Мета кастрації — підтримувати низький або 
майже нульовий рівень тестостерону.

Комп’ютерна томографія (КТ)
Метод діагностики, що дає можливість отримувати 
зображення внутрішніх органів за допомогою 
рентгенівських променів, спрямованих під різними 
кутами. 

Край резекції
Ділянка здорової тканини навколо пухлини, видалена 
разом із нею під час операції.
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Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Метод діагностики, заснований на отриманні 
зображень внутрішніх органів за допомогою 
радіохвиль і сильного магнітного поля.

Метастазування
Поширення злоякісних клітин із первинної пухлини до 
інших частин тіла з утворенням нових пухлин. 

Мультипараметрична магнітно-резонансна 
томографія (мпМРТ)
Метод діагностики, що дає можливість визначати 
одразу багато характеристик тканин.

Нервозберігальна радикальна простатектомія
Операція з видалення передміхурової залози, під час 
якої не видаляють кавернозні судинно-нервові пучки 
або видаляють лише один з них.

Нетримання сечі
Патологічний стан, за якого людина неспроможна 
контролювати сечовипускання.

Низькодозна брахітерапія (НДБ)
Лікування за допомогою джерел випромінювання, 
які вводять у пухлину та залишають у ній; згодом 
випромінювання припиняється.

Номограма
Графічний метод прогнозування результату 
захворювання з огляду на наявну медичну інформацію.

Орхіектомія
Операція з видалення одного або обох яєчок.

Очікувана тривалість життя
Скільки років, за прогнозами лікарів, зможе прожити 
певна людина.

Пальцеве ректальне дослідження 
Обстеження передміхурової залози за допомогою 
промацування через стінку прямої кишки. 

Переривчаста терапія
Чергування періодів лікування з періодами без 
лікування.

Персистенція раку
Наявність пухлини, що залишилася після 
недостатньо ефективного лікування. 

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ)
Метод діагностики, що дає можливість побачити 
форму та функціонування внутрішніх органів за 
допомогою введеної радіоактивної речовини.

Порушення ерекції
Недостатній приплив крові до статевого члена, через 
що він не набуває твердості або не зберігає її.

Промежина
У чоловіків — ділянка тіла між заднім проходом і 
мошонкою.

Променева терапія (ПТ)
Лікування раку за допомогою високоенергетичного 
випромінювання.

Променева терапія з модуляцією інтенсивності 
(ПТМІ)
Лікування з використанням невеликих пучків 
випромінювання, що мають різну інтенсивність.

Променева терапія під контролем візуалізації 
(ПТКВ)
Лікування з використанням випромінювання, яке 
спрямовують на пухлину за допомогою методів 
візуалізації.

Простатспецифічний антиген (ПСА)
Білок, який переважно виробляє передміхурова 
залоза. Рівень ПСА вимірюється в нанограмах на 
мілілітр.

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

Радикальна промежинна простатектомія
Операція, під час якої передміхурову залозу 
видаляють через один великий розріз, зроблений на 
ділянці між мошонкою та заднім проходом.

Ретельне спостереження
Період без лікування, коли проводять лише 
обстеження для виявлення змін у стані пухлини.

Рецидив
Повернення раку після періоду, коли ознак 
захворювання не було.

Симптоматична терапія
Медична допомога, спрямована на полегшення 
симптомів, а не на лікування раку. Іноді називають 
паліативним лікуванням.

Спалах
Тимчасове збільшення рівня тестостерону після 
початку лікування, спрямованого на зниження його 
кількості в організмі. 
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Сім’яні пухирці
Парні залози чоловічої статевої системи, що 
виробляють рідину, з якої сперматозоїди викидаються 
під час еякуляції.

Тазова лімфаденектомія (ТЛАЕ)
Операція з видалення лімфатичних вузлів, 
розташованих між тазовими кістками.

Тестостерон
Гормон, який допомагає чоловічим статевим органам 
виконувати їхні функції. 

Трансректальне ультразвукове дослідження 
(ТРУЗД)
Метод діагностики, заснований на отриманні 
зображень передміхурової залози за допомогою 
звукових хвиль, що випромінюються датчиком через 
стінку прямої кишки.

Тривимірна конформна променева терапія 
(3D-КПТ)
Променева терапія, у якій застосовуються пучки 
випромінювання, що відтворюють форму пухлини.

Ультразвукове дослідження (УЗД)
Метод отримання зображень внутрішніх структур тіла 
за допомогою звукових хвиль високої частоти.

Уретра
Трубкоподібний орган, який виводить назовні сечу 
із сечового міхура; через нього в чоловіків також 
викидається сперма.

Час подвоєння (ВП) рівня простатспецифічного 
антигена
Час, протягом якого рівень ПСА (білка, що виробляє 
передміхурова залоза) зростає вдвічі.

Швидкість наростання простатспецифічного 
антигена (ПСА)
Показує, як швидко рівень ПСА (білка, що виробляє 
передміхурова залоза) змінюється із часом.

Щільність простатспецифічного антигена
Відношення рівня ПСА (білка, що виробляє 
передміхурова залоза) до об’єму передміхурової 
залози.
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Вклад фахівців NCCN

Рекомендації NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) для пацієнтів з раком 
передміхурової залози, версія 2.2020, розроблені зазначеними далі членами колегії NCCN.
*Edward Schaeffer, MD, PhD/Chair
Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center 
of Northwestern University

*Sandy Srinivas, MD/Vice Chair 
Stanford Cancer Institute

Emmanuel S. Antonarakis, MD 
The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins

Andrew J. Armstrong, MD
Duke Cancer Institute

Justin Bekelman, MD 
Abramson Cancer Center 
at the University of Pennsylvania

Heather Cheng, MD, PhD
Fred Hutchinson Cancer Research Center/ 
Seattle Cancer Care Alliance

Anthony Victor D’Amico, MD, PhD
Dana-Farber/Brigham and Women’s 
Cancer Center | Massachusetts General Hospital 
Cancer Center

Brian J. Davis, MD, PhD
Mayo Clinic Cancer Center

*Tanya Dorff, MD
City of Hope National Medical Center

Jame A. Eastman, MD
Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Thomas A. Farrington
Patient Advocate 
Мережа просвіти про здоров’я простати 
(Prostate Health Education Network, PHEN)

Xin Gao, MD
Dana-Farber/Brigham and Women’s 
Cancer Center | Massachusetts General Hospital 
Cancer Center

Celestia S. Higano, MD, FACP
Fred Hutchinson Cancer Research Center/ 
Seattle Cancer Care Alliance

Eric Mark Horwitz, MD
Fox Chase Cancer Center

Joseph E. Ippolito, MD, PhD
Siteman Cancer Center at Barnes-
Jewish Hospital and Washington 
University School of Medicine

Christopher J. Kane, MD
UC San Diego Moores Cancer Center

Michael Kuettel, MD, MBA, PhD
Roswell Park Cancer Institute

Joshua M. Lang, MD 
University of Wisconsin 
Carbone Cancer Center

Jesse McKenney, MD
Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer Center
and Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

George Netto, MD
O’Neal Comprehensive 
Cancer Center at UAB

David F. Penson, MD, MPH
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Julio M. Pow-Sang, MD
Moffitt Cancer Center

Sylvia Richey, MD
St. Jude Children’s Research Hospital/University 
of Tennessee 
Health Science Center

Mack Roach III, MD
UCSF Helen Diller Family 
Comprehensive Cancer Center

*Stan Rosenfeld
Patient Advocate
University of California San Francisco 
Patient Services Committee Chair

Ahmad Shabsigh, MD 
The Ohio State University Comprehensive
Cancer Center - James Cancer Hospital 
and Solove Research Institute

Daniel Spratt, MD
University of Michigan 
Rogel Cancer Center

Benjamin A. Teply, MD
Fred & Pamela Buffett Cancer Center

*Jonathan Tward, MD, PhD
Huntsman Cancer Institute 
at the University of Utah

Персонал NCCN
Deborah Freedman-Cass, PhD
Менеджер, ліцензований спеціаліст з 
клінічної інформації

Dorothy A. Shead, MS 
Директор відділу інформації для пацієнтів

Вклад фахівців NCCN
Ці рекомендації для пацієнтів розроблені на основі клінічних рекомендацій NCCN Clinical Practice Guidelines in 
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Онкологічні центри в складі NCCN

Онкологічні центри в складі NCCN

Abramson Cancer Center 
at the University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania 
+1.800.789.7366 • pennmedicine.org/cancer

Fred & Pamela Buffett Cancer Center
Omaha, Nebraska 
+1.402.559.5600 • unmc.edu/cancercenter

Case Comprehensive Cancer Center / 
University Hospitals Seidman Cancer 
Center and Cleveland Clinic Taussig 
Cancer Institute
Cleveland, Ohio
+1.800.641.2422 • UH Seidman Cancer Center
uhhospitals.org/services/cancer-services
+1.866.223.8100 • CC Taussig Cancer Institute
my.clevelandclinic.org/departments/cancer
+1.216.844.8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center
Los Angeles, California
+1.800.826.4673 • cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and 
Women’s Cancer Center 
Boston, Massachusetts
+1.617.732.5500
youhaveus.org

Massachusetts General Hospital Cancer 
Center
+1.617.726.5130
massgeneral.org/cancer-center

Duke Cancer Institute
Durham, North Carolina
+1.888.275.3853 • dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center
Philadelphia, Pennsylvania
+1.888.369.2427 • foxchase.org

Huntsman Cancer Institute 
at the University of Utah
Salt Lake City, Utah
+1.800.824.2073
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer 
Research Center/Seattle 
Cancer Care Alliance
Seattle, Washington
+1.206.288.7222 • seattlecca.org
+1.206.667.5000 • fredhutch.org

The Sidney Kimmel Comprehensive 
Cancer Center at Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
+1.410.955.8964
www.hopkinskimmelcancercenter.org

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer 
Center of Northwestern University
Chicago, Illinois
+1.866.587.4322 • cancer.northwestern.edu

Mayo Clinic Cancer Center
Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1.480.301.8000 • Arizona
+1.904.953.0853 • Florida
+1.507.538.3270 • Minnesota
mayoclinic.org/cancercenter

Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center
New York, New York
+1.800.525.2225 • mskcc.org

Moffitt Cancer Center 
Tampa, Florida
+1.888.663.3488 • moffitt.org

The Ohio State University 
Comprehensive Cancer Center – 
James Cancer Hospital and 
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
+1.800.293.5066 • cancer.osu.edu

O’Neal Comprehensive 
Cancer Center at UAB
Birmingham, Alabama
+1.800.822.0933 • uab.edu/onealcancercenter

Roswell Park Comprehensive 
Cancer Center
Buffalo, New York
+1.877.275.7724 • roswellpark.org

Siteman Cancer Center at Barnes-
Jewish Hospital and Washington 
University School of Medicine
St. Louis, Missouri
+1.800.600.3606 • siteman.wustl.edu

St. Jude Children’s Research Hospital 
The University of Tennessee 
Health Science Center
Memphis, Tennessee
+1.866.278.5833 • stjude.org
+1.901.448.5500 • uthsc.edu

Stanford Cancer Institute
Stanford, California
+1.877.668.7535 • cancer.stanford.edu

UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California
+1.858.822.6100 • cancer.ucsd.edu

UCLA Jonsson 
Comprehensive Cancer Center
Los Angeles, California
+1.310.825.5268 • cancer.ucla.edu

UCSF Helen Diller Family 
Comprehensive Cancer Center
San Francisco, California
+1.800.689.8273 • cancer.ucsf.edu

University of Colorado Cancer Center
Aurora, Colorado
+1.720.848.0300 • coloradocancercenter.org

University of Michigan 
Rogel Cancer Center
Ann Arbor, Michigan
+1.800.865.1125 • rogelcancercenter.org

The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas
+1.844.269.5922 • mdanderson.org

University of Wisconsin 
Carbone Cancer Center
Madison, Wisconsin
608.265.1700 • uwhealth.org/cancer

UT Southwestern Simmons 
Comprehensive Cancer Center
Dallas, Texas
+1.214.648.3111 • utsouthwestern.edu/simmons

Vanderbilt-Ingram Cancer Center
Nashville, Tennessee
+1.877.936.8422 • vicc.org

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital
New Haven, Connecticut
+1.855.4.SMILOW • yalecancercenter.org
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Покажчик

Покажчик

Активне спостереження 32–33

Андроген-деприваційна терапія (АДТ) 39–40

Брахітерапія 37–38

Біопсія 14, 19–20

Генетичні дослідження 15

Гормональна терапія 38–40

Групи ризику 22–29, 45

Дистанційна променева терапія (ДПТ) 36

Дослідження біомаркерів 15

Клінічна стадія (c) 22, 34

Клінічне дослідження 42

Критерії TNM (пухлина, лімфатичні вузли, 
метастази) 22–25

Лікування та профілактика кісткових 
ускладнень 41

Метастази 8, 35

Номограма 29

Орхіектомія 38

Очікувана тривалість життя 27, 45

Пальцеве ректальне дослідження 18

Патоморфологічна стадія (p) 22, 34

Переривчаста АДТ 40

Прогностичні групи 22

Променева терапія (ПТ) 36–38

Простатектомія 34–35

Простатспецифічний антиген (ПСА) 14, 18–19

Радикальна простатектомія 34–35

Ретельне спостереження 32

Стадіювання 18–25

Стероїди 39–40

Сумарний бал Глісона 21

Сцинтиграфія кісток 13

Тазова лімфаденектомія (ТЛАЕ) 35

Трансректальне ультразвукове дослідження 
(ТРУЗД) 13, 20

Хірургічне лікування 33–35
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Фонд NCCN Foundation висловлює щиру подяку компаніям, які надають нам підтримку в процесі підготовки цих рекомендацій NCCN 
Guidelines for Patients, а саме: AstraZeneca й Pfizer Inc. Ці рекомендації NCCN Guidelines for Patients видано за спонсорської підтримки 
Clovis Oncology, Inc. NCCN самостійно адаптує, оновлює й публікує рекомендації NCCN Guidelines for Patients. Організації, які надають 
нам підтримку в галузі, не беруть участі в розробці NCCN Guidelines for Patients і не несуть відповідальності за зміст документа й 
рекомендації, що містяться в ньому.
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