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Androgenní deprivace je nejefektivnější systémovou léčbou
karcinomu
prostaty
(1).
Dlouhodobě
účinkující
agonisté LHRH (buserelin, goserelin, leuprorelin a
triptorelin) se používají v léčbě pokročilého karcinomu
prostaty již více než 15 let a jsou v současné době hlavními
formami androgenní blokády (2-5). Doporučené postupy Evropské
urologické společnosti považují aplikaci LHRH agonistů za
standardní formu androgenní deprivace u pacientů s karcinomem
prostaty. Toto doporučení je uvedeno na prvním místě a stupeň
doporučení je nejvyšší možný – A (6).
Jedinou alternativou užití LHRH agonistů je oboustranná
orchiektomie, která je však zatížena rizikem komplikací a
vyžaduje hospitalizaci. Orchiektomie má jednoznačně mutilující
efekt, jedná se navíc o nevratný krok, takže neumožňuje využít
výhod intermitentní androgenní deprivace, která je v současné
době standardní metodou u vybraných pacientů.
Česká urologická společnost požaduje zachování úhrady
LHRH agonistů v ambulantní péči a doporučuje vyjmout LHRH
agonisty ze správního řízení o nepřiznání úhrady přípravků
označených symbolem B, H, K, T a U. (SUKLS8034/2012).
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