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Г-н Петров е на 65 години. Както всяка година, той отива на рутинен преглед при своя 
уролог.

I. пРеглед пРи уРолог – какво да очакваме?

1. Какво е простатата?
Простатната жлеза е част от мъжката пикочополова система, като изпусканият от нея сек-
рет играе основна роля в оплодителния процес, чрез активацията на спeрматозoидите, 
които преди да се смесят с него са неподвижни. При млад мъж простатата е с форма и 
размери на кестен – около 20 куб. см. Разположена е под пикочния мехур и пред ректума. 
Тя обгражда като маншон началото на уретрата – каналът, който отвежда урината навън 
от тялото.
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2. Какво е рак?
Нормалните клетки са добре отдиференцирани – т.е. всяка има конкретна функция и вър-
ши някаква конкретна работа в органа, в който се намира. Растежът и деленето на нормал-
ните клетки са строго контролирани.

За разлика от нормалните клетки, при раковото израждане нормалната клетка вече за-
губва функцията си (т.е. вече не е диференцирана), започва да се дели много по-бързо и 
неконтролирано и по този начин се формира раковата (туморна) формация. Въпросната 
формация, при разрастването си може да навлиза в съседни структури и органи, както и 
да дава далечни разсейки – метастази. 

Нормални клетки:

- Диференцирани;
- Определена функция;
- Контролиран растеж; 

Ракови клетки:

- Недиференцирани;
- Без функция;
- Неконтролиран растеж;
- Метастазиране;

Ракът на простатата се представя като един от основните медицински проблеми на мъж-
ката популация. 

Само в Европа всяка година се диагностицират 2.6 милиона нови случаи на заболели от 
рак на простатата. Той е причина за 11% от всички случаи на рак при мъжете и на 9% от 
смъртността при тях. Смята се, че 80% от мъжете над 80 години имат рак на простатата. 
Тези цифри са фрапиращи, но ги цитираме, за да наблегнем на важността на проблема. 

3. Възможни оплаквания и симптоми
Повечето мъже над 60-годишна възраст често имат следните оплаквания:

• Често уриниране;

• Тънка струя;

• Нощно ставане;

Всеки мъж над 55 години с подобни проблеми трябва да посещава своя уролог поне 
веднъж годишно за профилактичен преглед. При всеки преглед урологът обикновено из-
вършва определени рутинни изследвания, с които цели да определи какво е състоянието 
на жлезата и да изключи съмнение за рак.
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4. Изследвания

4.1. Ректално туширане

Ректалното туширане е най-лесният и бърз метод, с който опитният уролог много бързо 
може да се ориентира какво е състоянието на простатата. Дълги години уролозите са раз-
читали изключително много на него при диагностициране на заболяването рак на проста-
тата. 

Недостатъкът на това изследване е, че то има много ниска чувствителност, т.е. с него мно-
го често се пропуска заболяването. Смята се, че с подобна процедура може да се „опипа” 
само карцином с обем по-голям от 0.2 мл и то разположен близо до ректума, което го 
прави удобен, но несигурен метод. Въпреки това, всеки съмнителен при туширане учас-
тък, според Европейската асоциация по урология (EAU), трябва да се счита за абсолютна 
индикация за простатна биопсия, тъй като 18% от случаите на открит рак на простатата се 
дължат на ректалното туширане.

- Бърз и лесен метод;

- Субективен;

- С ниска диагностична стойност;

- Тумори > 0.2 мл; 
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4.2. Ехография

Ехографията е бърз, безболезнен и достъпен метод за диагностика на рак на простатата. За 
съжаление тя все още си остава ориентировъчно и насочващо изследване, което ни дава 
отговор на въпросите – колко е голяма простатата, каква е структурата и какво е състоя-
нието на съседните органи, в частност пикочния мехур. 

С напредване на развитието на медицинската техника се разработиха множество транс-
ректални ехографски сонди, с които можем директно да наблюдаваме жлезата и да полу-
чим прекрасен (дори 3D) образ, тъй като от нея ни дели единствено стената на ректума. 
Това е т. нар. „модерно” ректално туширане. Трансректалната ехография не е от особено 
значение за ранната детекция на рака на простатата, но методът намира своето широко 
приложение при „прицелната“ простатна биопсия под ехографски контрол. 

4.3. Простатно-специфичен антиген

През 1979 г. след дълго търсене е изолиран антиген (протеинова молекула) от простатната 
тъкан, който е специфичен само за нея. Простатно-специфичният антиген (PSA – Рrostatic 
Specific Antigen) e единственият специфичен кръвен маркер за простатната тъкан.

Важно е да отбележим, че PSA не е туморен маркер. Това е молекула, която се синтезира и 
е специфична само и единствено за простатната тъкан и която при определени състояния 
(едно от които е ракът на простатата) навлиза в кръвното русло и повишава стойността 
си. РSA е простатно специфичен, а не „раково-простатно” специфичен. Това означава, че 
високите стойности на PSA не означават задължително карцином на простатата и обрат-
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ното – ниските му стойности не гарантират липса на рак. Въпреки това, изследването му 
е от изключителна помощ за уролога, тъй като най-честата причина за покачване на стой-
ността му в кръвния серум е ракът на простатата.

За нормална стойност на PSA в серума е приета от 0 до 4 ng/ml и при всяко негово повиша-
ване задължително трябва да се подозира и рак на простатата. При нива на PSA по-високи 
от 4 ng/ml, ако урологът прецени за нужно, може да назначи допълнително проследяване 
и евентуално допълнителни изследвания – простатна биопсия, която е единственият на-
чин положително да се идентифицира наличието на рак.
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II. диагностициРане на Рака на пРостатата

Нека сега се върнем при г-н Петров и неговия уролог. 

След направените изследвания, които показват PSA 7,9 и установено наличие на малък 
възел, д-р Иванов има съмнения за наличие на рак на простатата. Следващото изследване, 
което се назначава при съмнение за рак, е биопсията.

1. Биопсия на простатата
При всяко „съмнително” състояние, открито с който и да е от описаните по-горе диаг-
ностични методи, например напипана при ректалното туширане бучка в простатата, 
повишена стойност на PSA>4 ng/ml, която не се повлиява от проведено лечение или 
съмнителен участък на ехографията, би трябвало да се пристъпи към осъществяване 
на простатната биопсия. Преди започване на каквото и да било лечение е задължи-
телно да се получи сигурна морфологична диагноза, а това е единственият метод, 
който почти сигурно потвърждава или отхвърля диагнозата рак на простатата. 

Модерните ехографски апарати са снабдени с трансректални сонди, които позволяват из-
вършване на „прицелна” биопсия под ехографски контрол, което значително подобрява 
чувствителността на метода, като намалява риска от фалшиво негативен резултат, когато 
пункционната игла мине „покрай” тумора.

 

Резултатът от биопсията на г-н Петров е положителен и показва, че в малка част от жлезата 
се открива раково израждане: 

• Gleason Score 3+3=6;
• PSA = 7,9;
• Положителна хистология;
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2. Какво е рак на простатата?
Ракът на простатата, за разлика от други видове рак, има бавно развитие, което често пъти 
продължава с години. Важно е да отбележим, че открит в ранен стадий, той е напълно 
лечим и с много добра прогноза. Според данни от медицински проучвания сред хиляди 
пациенти с рак на простатата, т.нар. 10-годишна преживяемост е над 87%, в случай, че 
ракът е открит в начален стадий. 

Диагнозата рак на простатата е сериозна, но в никакъв случай не бива да се отъж-
дествява с „присъда”. 

В същността си той е аденокарцином (жлезист), който се развива от жлезистите клетки, 
изграждащи простатата, като развитието му е под влияние на мъжките полови хормони, 
т.е. за да расте, той се нуждае от тестостерон. 

- Често срещан; 

- При възрастни мъже;

- Бавно развитие;

- Аденокарцином;

- Под влияние на мъжките 
полови хормони; 
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3. Няколко важни термина

Какво означава стадий? 

Стадият е начин да се опише раковата болест – местоположение и степен на разпростране-
ност, отношение към функцията на останалите органи. При рака на простатата се използва 
т.нар. TNM – класификация, съкращение от Tumor (тумор) Node (възли) Metastasis (метаста-
зи). В обобщение, стадий Т1 е по-ранен и благоприятен за лечение от стадий Т3 (или Т4).

TNM класификация (Tumor; Node; Metastasis)

N 1 – наличие на лимфни метастази; М1 – наличие на далечни метастази
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Какво е грейдинг?

Грейдинг е т.нар. хистологична диагноза, която е задължителна и допълва информацията 
от стадия на заболяването, за да се определи следващото терапевтично поведение. 

Колкото повече раковите клетки приличат на нормалните, толкова по-добре е диферен-
циран ракът и съответно прогнозата е по-добра. За съжаление, съществуват и варианти, 
когато раковите клетки са толкова „изродени” (недиференцирани), че изобщо не приличат 
на нормалните. Тогава прогнозата е лоша. 

За степенуване на тежестта на раковото израждане на клетките е въведена системата 
Gleason Score, която дава цифрова оценка на степента на диференциация и до голяма 
степен предопределя бъдещия терапевтичен подход:

 

Gleason Score:

- от 2 до 4 – високо диференциран карцином – добра прогноза;

- от 5 до 7 – умерено диференциран карцином; 

- от 8 до 10 – ниско диференциран карцином – недобра прогноза;
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Ракова клетка

Резултатът от биопсията на г-н Петров е с Gleason Score 3+3=6, което означава умерено 
диференциран карцином, който е с относително добра прогноза.

3. Скенер / Магнитен резонанс

При вече доказан чрез биопсия рак на простатата би трябвало да се направят и допълни-
телни образни изследвания, които да ни ориентират до каква степен е напреднал проце-
сът и които са необходими за стадирането на заболяването – т.е. до каква степен жлезата е 
засегната от тумора, излиза ли извън нея, навлиза ли в съседните органи и има ли лимфни 
метастази.

За тази цел са нужни „по-съвършени” образни изследвания, каквито са скенерът или маг-
нитният резонанс.

КАТ (скенер) и магнитният резонанс са изследвания, които се използват по-скоро за ста-
диране на заболяването при вече налична положителна простатна биопсия. Те дават въз-
можност да се прецени дали заболяването е локализирано само в простатата или засяга 
и други органи (т.е. TNM).

- Образни изследвания;

- Информация за съседни органи и 
далечни метастази;

- Задължителни за стадиране (TNM);
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Скенерът на г-н Петров показва малък възел с размери около 1 см в десния лоб на жлеза-
та, който не излиза извън нея, както и липса на данни за увеличени лимфни възли, което 
определя неговия стадий като Т2 N0.

4. Костна сцинтиграфия

Важно е да споменем още едно изследване, което е задължително за стадиране на заболя-
ването, а именно костната сцинтиграфия. При нея, след вкарване на радиоактивен изотоп 
в тялото, който преференциално се натрупва в костните метастази и с помощта на специ-
ален уред (гама-камера), се правят поредица от снимки, на които много ясно се виждат 
костните метастази. Ракът на простатата често дава ранни костни метастази, а наличието 
на такива коренно променя терапевтичното поведение, затова извършването на костна 
сцинтиграфия е задължително преди да се започне лечението.

 

Всички проведени изследвания показват, че ракът на г-н Петров е от тип T2 N0 M0, защото 
костната сцинтиграфия не показва съмнение за костни метастази.
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III. лечение

Ракът на простатата винаги подлежи на лечение независимо от размера, местоположение-
то или степента на разпространение. Както споменахме по-горе, лечебният подход зависи 
от размера и мястото на тумора, степента на разпространение, хистологичния вариант, 
както и от общото състояние на пациента. 

Изборът на лечение при конкретния пациент е отговорна и трудна задача, която е в ком-
петенцията на т.нар. онкокомитети, съставени от специалисти от различни области – уро-
лог, патолог, онколог, лъчетерапевт. Решението на онкокомитета е строго индивидуално и 
съобразено със стадия на заболяването, грейдинга и общото състояние на пациента.

Лечението на рака на простатата е сложен и комплексен процес, който изисква много 
внимателна и прецизна преценка на състоянието на конкретния пациент. То може да бъде 
радикално или палиативно. 

• Радикалното лечение цели излекуване на пациента и може да се постигне само хи-
рургично – премахване на простатата (т.нар. радикална простатектомия) или чрез 
лъчелечение. 

• Палиативното лечение има за цел да забави процеса и да облекчи състоянието на 
пациента, когато болестта е напреднала и е невъзможно да се постигне радикално 
излекуване. Палиативното лечение включва хормонотерапия и/или лъчелечение.

Много често се налага комбинация от различните терапевтични методи – например хи-
рургично лечение в комбинация с хормонотерапия. 

1. Радикална простатектомия
Хирургичното лечение на рака на простатата е т.нар. радикална простатектомия. При 
нея се премахва както цялата простата (между пикочния мехур и уретрата), така и семен-
ните мехурчета, като се отстраняват и съответните лимфни възли.

Показанията за радикална простатектомия, според Европейската Асоциация по Урология 
(ЕАU), са: 

- Пациенти с очаквана преживяемост поне 10 години;

- Стадий на заболяването не по-висок от Т2 N0 M0, Gleason Score 2-7 и PSA < 20 ng/ml 
(т.е. без наличие на метастази и експанзия на процеса извън простатната капсула);

В някои случаи радикална простатектомия може да се обсъди при стадий Т3 Gleason по-
малък от 8 и PSA по-нисък от 20 ng/ml.

При пациенти с локализиран карцином радикалната простатектомия е методът на избор. 
Проведени проучвания показват следните резултати:

- 10-годишна преживяемост без покачване на PSA – около 75%;

- 5-годишна преживяемост без покачване на PSA – около 84%;
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Показания:

- Стадий Т1 или Т2, N0 и 
M0;

- Очаквана преживяемост 
поне 10 години;

Усложнения:

- Инконтиненция;

- Импотенция

2. Перкутанно лъчелечение (External beam radiotherapy)
При този метод облъчването става с външен източник на йонизиращо лъчение и от раз-
стояние – през кожата на болния. Този метод е най-честият и се използва в 90% от слу-
чаите на лъчелечение. Целта на лъчетерапията може да бъде радикално излекуване или 
палиативно лечение в комбинация с хормонотерапия или оперативно лечение.

Обикновено лъчелечението се понася добре от пациентите, но са възможни и различни 
усложнения от него - радиационен цистит, стриктури на простатната част на уретрата, по-
рядко радиационен колит.
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Цел:

- Радикално лечение 

или

- Палиативно лечение

Усложнения:

- радиационен цистит;

- стриктури на уретрата;

3. Брахитерапия
Брахитерапията е метод за лъчелечение, при който източникът на радиация е разположен 
вътре в прицелния орган или в непосредствено съседство с него.

Ракът на простатата от своя страна е благоприятен за брахитерапия поради анатомичната 
достъпност на жлезата през кожата на перинеума. При брахитерапията, чрез специални 
„игли”, радиоактивният източник се вкарва директно в простатата, като по този начин се 
облъчва прицелно и с голяма точност само жлезата и се избягват страничните ефекти на 
перкутанното лъчелечение. 

Брахитерапията има за цел радикално излекуване, като резултатите са съпоставими с тези 
на оперативното лечение. За съжаление тя е приложима само при пациенти в начален 
стадий на заболяването.   

Цел:

Радикално излекуване

Подходяща при:

- TNM - Т1 – Т2а;

- Gleason score ≤ 6;

- PSA ≤ 10;

- По-малко усложнения;
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4. Хормонална терапия
Тестостеронът е основният стимул, който кара клетките на простатата да растат и функцио-
нират. При липса на тестостерон в тялото настъпва т.нар. апоптоза или клетъчна смърт на 
простатните клетки.

Още през 1941 г. Huggins и Hodges доказват, че ракът на простатата също е чувствителен 
към тестостерон и получават Нобелова награда за това откритие.  

Това е и целта на химиотерапията – премахване на тестостерона от тялото, като 
по този начин значително се намаляват темповете на растеж на тумора.

Целта на антиандрогенната терапия e пълното премахване на тестостерона от тялото до 
т.нар. кастрационни нива < 50 ng/dL. По този начин хормоналната терапия може да се 
използва като самостоятелна или за допълване на ефекта от лъчелечението или на хирур-
гичното лечение. 

Хипоталамусът секретира LHRH хормон (luteinising hormone-releasing hormone), който 
стимулира щитовидната жлеза да секретира LH хормон (luteinising hormone), който от 
своя страна стимулира тестисите да произвеждат тестостерон.

Хормоналната терапия може да действа на няколко нива, като крайната цел е да блокира 
секрецията на тестостерон.

1)  LHRH агонисти – това са синтетични аналози, които блокират секрецията на LH и FSH 
от щитовидната жлеза, а оттам и секрецията на тестостерона. Съществуват различни 
„депо” форми за 1, 3, 6 месеца.

2)  Хирургична кастрация – извършва се т.нар. „пулпектомия” - бърза и лесна оперативна 
интервенция, при която се премахва само онази част от тестиса, която секретира тес-
тостерон. 

3)  Антиандрогени – медикаменти, които блокират действието на вече секретирания тес-
тостерон. Липсата на тестостерон забавя или спира растежа на простатните клетки и 
тези на рака на простатата.

Цел:

Максимална андрогенна блокада – 
премахване на тестостерона от тялото 
до т.нар. кастрационни нива < 50 ng/dL. 

Варианти:

- Самостоятелна терапия; 

- Допълнение към лъчелечение или 
хирургично лечение.
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IV. Ракът на пРостатата не е пРисъда

Както вече казахме, ракът на простатата има бавно развитие и ако се открие в ранен ста-
дий, много често е възможно пълно и радикално излекуване.

 

5 и 10-годишна преживяемост без лечение при пациенти с рак на простатата,  
данни от Eвропейската Асоциация по Урология

Ракът на простатата не е присъда и както се вижда от представената таблица, дори 
оставен без лечение при пациенти в ранен стадий на болестта, 5 и 10-годишната пре-
живяемост е близо 90%. 

Въз основа на проведените изследвания, при г-н Петров бе препоръчано оперативно ле-
чение, което премина успешно.
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Тази книжка е съставена с любезното съдействие на д-р Васил Василев, уролог в  Клиниката 
по урология при УМБАЛ „Александровска”, гр. София.
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