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Zhoubné nádory prostaty jsou považovány WHO za chronické onemocnění, svým chováním se
významně liší od ostatních solidních nádorů. Časně zastižená onemocnění jen v necelých 3 % vedou
k úmrtí na nádor. I metastatická onemocnění jen v necelých 10 % spějí k rychlému úmrtí, více než 10 %
primárně generalizovaných nemocných přežívá více než 10 let. Riziko onemocnění stanovujeme podle
dostupných údajů (GS, PSA …). Je i iniciální hladina testosteronu důležitá?

Iniciální hladiny testosteronu u 523 pacientů
 odpověď k léčbě
 trvání léčebné odpovědi při primární i sekundární manipulaci.
Hladina T je stanovena RIA metodou při prvním odběru při známém onemocnění jako
součást diagnostiky. Dále T sledujeme při hormonální léčbě HSPC a při diagnostice CRPC.
Fyziologickou hladinu T ≥ 11 nmo/l.
Soubor nemocných
hladina věku a T v závislosti na stadiu
onemocnění

 věk v době diagnózy 65.7 roku a hladina T 13.76 nmol/l.
U 73 pacientů s rychlou progresí onemocnění byla hladina  T 8.26
Michaela Matoušková,
nmol/l <4.2;12.1>. Nemocní s progresí původně stadia I a II měli 
hladiny T 11.3 nmol/l oproti pacientům bez progrese T 17.9 nmol/l.
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239 nemocných s hormonální léčbou - nemocní s HT s odpovědí > 24
měsíců měli iniciální testosteron  12.1 nmo/l, krátkodobí respondeři 
8.42 nmol/l.
Ve skupině krátkodobých responderů byla významně kratší i doba
odpovědi na léčbu II. linie. Hodnocení k ARTA není možné pro omezený
počet sledování.
Domníváme se, že odpověď na chemoterapii je shodná u
eugonadálních i hypogondadálních mužů, ale i zde jsou počty
hodnoceních nízké.
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Z našich výsledků hodnocených 523 nemocných se zhoubným onemocněním prostaty
je signifikantně horší průběh onemocnění u hypogonadálních mužů, stejně tak i horší
odpověď vůči hormonální léčbě, a to jak primární, tak i sekundární hormonální
manipulaci. Stanovení testosteronu by mohlo být pomocným ukazatelem při
stanovování agresivity a dalšího průběhu onemocnění.

