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Úvod a cíle
Prezentujeme velmi neobvyklý případ pacienta po
laparoskopické radikální prostatektomii, který měl po
úspěšně provedené operaci téměř nezměněné PSA.
Cílem je prezentovat tento raritní případ a případně
iniciovat diskuzi nad podobnými případy.

Kazuistika
Muž 71 let, ve velmi dobrém stavu s výkonnostním
stavem PS 0, s
prokázaným adenokarcinomem
prostaty cT1cN0M0, Gleasonova skóre 7b a PSA 8,2
ng/ml podstoupil nekomplikovanou laparoskopickou
radikální prostatektomii v roce 2011. Histologickým
nálezem byl adenokarcinom pT3a s drobným
pozitivním chirurgickým okrajem a Gleasonovo skóre
bylo 8. Překvapením byla pooperační hodnota PSA
8,26 ng/ml, zjištěná tři měsíce po operaci. Tato
hodnota byla 3 krát kontrolována ve dvou laboratořích
a byla v rozmezí 7,45 -8,26 ng/ml. Pacient byl
kontinentní a měl zhojenou operační ránu. Bylo
provedeno CT pánve a břicha, sken skeletu a MRI na
žádném vyšetření nebyla prokázána recidiva nebo
residuum
nádoru, nádorová infiltrace uzlin nebo
vzdálené metastázy. Po dohodě v multidisciplinárním
týmu byla pacientovi podána androgen deprivační
terapie na rok, a to LHRH analogem. Na této terapii
došlo k poklesu PSA k nule. Po vysazení LHRH
přetrvávalo nulové PSA 33 měsíců. Poté došlo
k pozvolnému nárůstu PSA až na 0,4 ng/ml a pacient
podstoupil záchrannou radioterapii. Po té došlo
k poklesu PSA k nulovým hodnotám. Po 24 měsících
opět došlo k pozvolné elevaci PSA a pacientovi byla
opět nasazena LHRH terapie a opět s poklesem PSA
k nulovým hodnotám. Na této terapii byl pacient
v dobrém stavu do poslední kontroly.

Shrnutí klinického průběhu
Neobvykle vysoké a vpodstatě stejná hodnota PSA před a
po úspěšné radikální prostatektomii byla záhadou a
důvodem prezentovat tuto kazuistiku. Po provedeném
výkonu nebyla na žádné zobrazovací metodě (UZ, CT, MR,
sken skeletu) nalezena recidiva nebo residuum nádoru
prostaty nebo tkáně prostaty. K poklesu PSA k nule došlo
nasazením androgen deprivační léčby pomocí LHRH
analogů. Další pozvolná elevace PSA byla přeléčena
záchrannou radioterapii s dobrým efektem trvajícím 3 roky.
Další elevace PSA byla zvládnuta novým nasazením LHRH
analogů. Pacient je nadále sledován je v velmi dobré
kondici a s nulovým PSA.
Obrázek 3: Pohled do malé pánve po odstranění prostaty

Obrázek 4: CT snímek po provedené RP bez patrné recidivy nebo residua

Obrázek 1: Vytvoření prostoru k retropubické
extraperitoneální prostatektomii

Závěr

Obrázek 2: Založení portů k laparoskopické radikální prostatektomii

Cílem je prezentovat tento případ neobvykle
vysokého PSA po radikální prostatektomii bez
prokázané residuální choroby nebo nádorové
diseminace. Druhým cílem je iniciovat diskuzi o
případných případných zkušenostech z jiných
center s podobným případem. Podobný případ nebyl
podle našeho vyhledávání nebyl dosud publikován
nebo přednášen.
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