
 

A prosztatarák diagnosztikájának és kezelésének 

finanszírozási protokollja 

„Finanszírozási protokoll - háttéranyag” 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály 

Budapest, 2011. április 30. 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 1

Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján a 33/2010 finanszírozási 

eljárásrend tervezetet készítette: 

Dr. Gajdácsi József (orvos) 

Dr. Gerencsér Zsolt (orvos) 

Dr. Pálosi Mihály (orvos) 

Rózsa Péter (okleveles közgazdász) 

Bécsi Rita (okleveles közgazdász) 

Tolnai Györgyi (okleveles közgazdász) 

A 33/2010 finanszírozási eljárásrend tervezetet ellenırizte és 

jóváhagyta: 

Dr. Gajdácsi József Zsolt fıosztályvezetı 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési 

Fıosztály) 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 2

Tartalomjegyzék 

TARTALOMJEGYZÉK 2 

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 5 

LEGGYAKORIBB RÖVIDÍTÉSEK 6 

VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 8 

I HÁTTÉR 9 

I.1 Fogalmak ........................................................................................................................................... 9 

I.2 A bizonyítékok kategóriái EUA szerint ............................................................................................... 9 

II BETEGSÉG ISMERTETÉSE 10 

II.1 Alapvetı terápiás eszközök ............................................................................................................... 10 

II.2 A prosztatarák szövettana ................................................................................................................. 10 

II.3 Szövettani differenciáltsági fok .......................................................................................................... 11 

II.4 A prosztatarák stádiumbeosztása ...................................................................................................... 12 

II.5 A stádium beosztások összefoglalása ............................................................................................... 14 

II.6 Stádiumbeosztás meghatározása, diagnosztika ............................................................................... 14 

II.6.1 T-stádium .................................................................................................................................. 15 

II.6.2 N-stádium .................................................................................................................................. 16 

II.6.3 M-stádium.................................................................................................................................. 17 

III EPIDEMIOLÓGIA (PREVALENCIA, INCIDENCIA) 18 

III.1 Etiológiai tényezık, patogenezis ....................................................................................................... 18 

III.2 Szőrés és korai felismerés ................................................................................................................. 19 

IV HAZAI SZAKMAI PROTOKOLL 21 

IV.1 Klinikai tünetek ................................................................................................................................... 21 

IV.2 Diagnózis ........................................................................................................................................... 21 

IV.2.1 A rectalis digitalis vizsgálat (RDV) ............................................................................................ 22 

IV.2.2 A prosztata specificus antigén (PSA) ........................................................................................ 22 

IV.2.3 PCA3 marker ............................................................................................................................. 24 

IV.2.4 TRUS ......................................................................................................................................... 24 

IV.2.5 Egyéb diagnosztikus eljárások .................................................................................................. 25 

IV.2.6 Prosztatabiopszia ...................................................................................................................... 26 

IV.2.7 Diagnosztikus prosztata transzuretrális reszekció (TURP) ....................................................... 27 

IV.2.8 Differenciál diagnózis ................................................................................................................ 27 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 3

IV.3 Primer kezelés ................................................................................................................................... 28 

IV.3.1 A szervre lokalizált prosztatarák kezelése: ............................................................................... 29 

IV.3.2 Mőtéti indikáció ......................................................................................................................... 31 

IV.3.3 Lokálisan elırehaladt daganat .................................................................................................. 31 

IV.3.4 Lokális kezelések ...................................................................................................................... 32 

IV.3.5 Elsıvonalbeli hormonterápia ..................................................................................................... 34 

IV.3.6 Másodvonalbeli hormonmanipuláció ......................................................................................... 41 

IV.3.7 A primer tumor és a régiók sugárkezelése ............................................................................... 42 

IV.4 A lokálisan elırehaladott prosztatarák kezelése ............................................................................... 45 

IV.4.1 Palliatív transzuretrális reszekció (TUR) ................................................................................... 46 

IV.4.2 Perkután nefrosztóma ............................................................................................................... 46 

IV.4.3 Kemoterápia .............................................................................................................................. 46 

IV.5 Progresszió, a hormonrefrakter prosztatarák kemoterápiája ............................................................ 46 

IV.5.1 A hormonrefrakter prosztatarák elsıvonalbeli kemoterápiás kezelése .................................... 47 

IV.5.2 Másodvonalbeli kezelés ............................................................................................................ 50 

IV.6 Áttétek ................................................................................................................................................ 51 

V NEMZETKÖZI AJÁNLÁSOK ÉS SZAKMAI IRÁNYELVEK 53 

V.1 Kezelés: halasztott kezelés (Watchful waiting/active monitoring) ..................................................... 54 

V.1.1 Lokalizált prosztatarák (T1-T2, Nx-N0, M0) .............................................................................. 54 

V.1.2 Lokálisan kiterjedt prosztatarák (T3-4, Nx-N0, M0) .................................................................. 54 

V.2 Kezelés: radikális prosztatektómia (RP) ............................................................................................ 55 

V.2.1 Alacsony rizikójú, lokalizált prosztatarák: cT1-T2 és Gleason core 2-6, PSA < 10 .................. 55 

V.2.2 Közepes rizikójú, lokalizált prosztatarák: cT2b-T2c vagy Gleason score = 7 vagy a PSA 10-

20 55 

V.2.3 Magas rizikójú, lokalizált prosztatarák: Ct3a vagy Gleason score 8-10 vagy PSA > 20 .......... 56 

V.2.4 Nagyon magas rizikójú, lokalizált prosztatarák: Ct3b-T4 N0 vagy bármely T, N1 .................... 56 

V.3 A kiterjesztet kismedencei nyirokcsomó kiirtás indikációja ............................................................... 56 

V.4 Neoadjuváns hormonkezelés és radikális prosztatektómia (RP) ...................................................... 57 

V.5 Kezelés: definitív besugárzás ............................................................................................................ 58 

V.6 Kísérleti stádiumban lévı helyi kezelések ......................................................................................... 58 

V.7 Hormonális kezelés............................................................................................................................ 59 

V.8 A prosztatarák elsıdleges kezelésének összefoglalója .................................................................... 60 

V.9 Utánkövetés: kuratív terápiát követıen ............................................................................................. 62 

V.9.1 Utánkövetési javaslat a kuratív céllal végzett kezelések követésére........................................ 62 

V.9.2 Utánkövetés: hormonális kezelés ............................................................................................. 63 

V.10 A biokémiai progresszió kezelése kuratív terápiát követıen ............................................................. 63 

V.11 Kasztráció rezisztens prosztatarák .................................................................................................... 64 

V.12 Nemzetközi ajánlásokban szereplı, Magyarországon még nem támogatott készítmények ............. 65 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 4

VI A TERÜLETRE FORDÍTOTT KIADÁSOK 2007-2010 69 

VI.1 Az adatelemzés módszertana ........................................................................................................... 69 

VI.2 Gyógyszerre -és gyógyászati segédeszközre fordított kiadások ...................................................... 71 

VI.3 Fekvıbeteg-ellátás............................................................................................................................. 73 

VI.4 Járóbeteg-ellátás ............................................................................................................................... 75 

VII FINANSZÍROZÁSI PROTOKOLL ALGORITMUSA 78 

JOGSZABÁLY HARMONIZÁCIÓRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 89 

VII.1 Jelenleg érvényes finanszírozás ........................................................................................................ 89 

VII.2 Javasolt finanszírozás ....................................................................................................................... 89 

VIII IRODALOM 90 

IX MELLÉKLETEK 91 

IX.1 Az egyes hatóanyagok törzskönyvi indikációja ................................................................................. 91 

IX.2 A prosztata daganatok keléséhez elszámolható protokollok ............................................................. 104 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 5

Ábrák és táblázatok jegyzéke 
 

 

1. ábra: A prosztata karcinóma epidemiológiája ................................................................................... 18 
2. ábra: A prosztata daganat primer kezelése....................................................................................... 28 
3. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2007-2010 ...................................................................... 70 
4. ábra: Egy betegre esı TB támogatás, 2007-2010* ........................................................................... 71 
5. ábra: Fekvıbeteg ellátásra fordított kiadások 2007-2010 ................................................................. 73 
6. ábra: Járóbeteg ellátásra fordított kiadások 2007-2010 .................................................................... 75 
7. ábra: Leggyakoribb járóbeteg ellátási formák 2007-2010 ................................................................. 76 
8. ábra: Legnagyobb összegő laborkiadások 2007-2010 ..................................................................... 76 
 

1. táblázat: Az evidencia szintje .............................................................................................................. 9 
2. táblázat: Az ajánlás szintje .................................................................................................................. 9 
3. táblázat: Gleason score ..................................................................................................................... 12 
4. táblázat: TNM beosztás ..................................................................................................................... 12 
5. táblázat: Glason grading.................................................................................................................... 13 
6. táblázat: Stádiumbeosztás stádium Grade Whitmore-Jewitt szerint ................................................. 13 
7. táblázat: AJCC szerinti stádiumok ..................................................................................................... 14 
8. táblázat: Klinikai stádium ................................................................................................................... 14 
9. táblázat: Klinikai tünetek .................................................................................................................... 21 
10. táblázat: Tumor valószínőség ......................................................................................................... 23 
11. táblázat: A rizikó szintje ................................................................................................................... 29 
12. táblázat: Progresszió valószínősége ............................................................................................... 47 
13. táblázat: Várható élettartam ............................................................................................................ 52 
14. táblázat: A prosztatarák prognosztikus csoportjai ........................................................................... 53 
15. táblázat: A prosztatarták staging-je ................................................................................................. 53 
16. táblázat: Ajánlás a halasztott kezelésrıl a lokálisan kiterjedt prosztatarák esetén ......................... 54 
18. táblázat: Ajánlás a definitív besugárzásról ...................................................................................... 58 
19. táblázat: Ajánlás a kísérleti stádiumban lévı helyi kezelésekrıl ..................................................... 58 
20. táblázat: A hormonkezelés indikációi .............................................................................................. 59 
21. táblázat: Javaslat a prosztatarák hormonális kezelésére ................................................................ 60 
22. táblázat: A prosztatarák elsıdleges kezelésének összefoglalója ................................................... 60 
23. táblázat: Utánkövetési javaslat a kuratív céllal végzett kezelések követésére ............................... 62 
24. táblázat: Utánkövetés hormonális kezelés esetén .......................................................................... 63 
25. táblázat: PSA relapszus kezelése RP-t követıen ........................................................................... 63 
26. táblázat: PSA relapszus kezelése irradiációt követıen ................................................................... 63 
27. táblázat: Kezelési javaslat hormonális terápiát követıen: ............................................................... 64 
28. táblázat: Citotoxikus terápia a kasztráció rezisztens prosztatarákban: ........................................... 64 
29. táblázat: A kasztráció rezisztens prosztatarák palliatív kezelése: .................................................. 65 
30. táblázat: Finanszírozási szempontból releváns BNO-k ................................................................... 69 
31. táblázat: Kiadások változása ........................................................................................................... 70 
32. táblázat: Abszolút értékben legdinamikusabban növı termékek .................................................... 72 
33. táblázat: A legnagyobb támogatáskiáramlást generáló hatóanyagok ............................................. 72 
34. táblázat: TOP 10 HBCS súly ........................................................................................................... 74 
35. táblázat: TOP 10 fekvıbeteg beavatkozás ..................................................................................... 74 
 

 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 6

Leggyakoribb rövidítések 
 

3D-CRT:  3 dimenziós konformális radioterápia 

AJCC:  American joint committee on cancer 

ADT: androgén depriváció 

AHA: atípusos hiperpláziás adenóma 

ASAP: atypical small acinar proliferation 

BNO: betegség nemzetközi osztályozása 

e-MRI:  endorektális MRI vizsgálat 

EUA: Európai Urológus Társaság 

HRPC:  hormonrefrakter prosztatarák 

IMRT:  intenzitás modulált radioterápia 

TAB/CAB: komplett androgénblokád 

HIFU:  magas intenzitású fókuszált ultrahangkezelés 

MAB: maximális androgénblokád 

MRSI:  MR spektroszkópos vizsgálat 

NCI: National Cancer Institute 

PET:  pozitron emissziós tomográfia 

PIN: prosztata intraepithelialis neoplázia  

PSA:  prosztata specifikus antigén 

TURP:  prosztata tarnszuretralis reszekció 

PSADT:  PSA duplázódási idı 

PSAV:  PSA velocitás 

RP:  radikális prosztatektómia 

RDV: rektális digitális vizsgálat 

F/T PSA: szabad/teljes PSA-arány 

% FREE PSA szabad/teljes PSA-arány 

TAB:  teljes androgénblokád 
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TRUS.  transzrektális ultrahangvizsgálat 

TURP: transzuretrális reszekciója 
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Vezetıi összefoglaló 
 

A prosztatarák a férfi genitális rendszerhez tartozó dülmirigy rosszindulatú megbetegedése. 

A férfiakban a prosztatarák az egyik leggyakrabban felismert rosszindulatú elváltozás. 

Elsısorban az idısebb korosztály betegsége. Az újonnan diagnosztizált esetek 75%-a a 65 

év feletti korosztályból származik. A szőrıprogramoknak köszönhetıen egyre gyakoribb a 

betegség elıfordulása a középkorú férfiakban. A magasabb életkorban elıforduló incidencia 

csökkenésével szemben az 50-59 éves korosztályban folyamatos, lassú emelkedés 

tapasztalható az utóbbi években. Magyarországon az összes daganatos halálozás 

szempontjából a prosztatarák a nyolcadik, a férfi daganatos halálozás tekintetében a 

negyedik helyen áll. 

 

A prosztata daganatok kezelésére 2007-ben összesen 10,5 milliárd Forintot fordított a 

biztosító, ez az összeg 2008-ra 11,1 milliárd Forintra nıtt, míg 2010-re közelítette a 12 

milliárdot is. A prosztata daganatok ellátására és finanszírozására tehát egyre nagyobb 

társadalombiztosítási kiáramlást generál.  

 

A prosztatadaganat szövettanilag adenokarcinóma, mely a prosztata mirigyekbıl indul ki.  

A prosztatarák kiindulási helye és a morfológiai megjelenés alapján két fı csoportba 

osztható: a perifériás duktusz- és acinus kiindulású karcinómák illetve a nagy duktuszokból 

kiinduló karcinóma. A daganatok döntı többsége az elsı csoporthoz tartozik, és a 

legtöbb, a gradinget, a staginget, a prognózist és a terápiát érintı tanulmány kizárólag 

ezekre vonatkozik. Meg kell azonban említeni, hogy ez a két fı tumor típus gyakran együtt 

fordulhat elı ugyanabban a prosztatában. 

 

A Finanszírozási Protokoll készítése során áttekintettük a magyar szakmai protokollt, az 

NCCN ajánlását; az ebben a témában készült finanszírozási irányelveket, valamint 

figyelembe vettük az Európai Urológus Társaság (EUA) prosztatarákra vonatkozó ajánlásait. 

 

Ezen információk alapján állítottuk össze finanszírozási protokollunkat, melynek célja a 

jelenleg igen heterogén kezelési gyakorlatot egységesítése. Úgy véljük ezzel a 

rendelkezésre álló mintegy 12 milliárd Ft-nyi összeget hatékonyabban lehetne felhasználni, 

ezáltal jelentıs életév, valamint életminıség nyereséget érhetnénk el. 
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I Háttér 
 

I.1 Fogalmak 
 

Aktív surveillance: a beteg szoros megfigyelése 

Watchful waiting: kezelés halasztása 

transzuretrális prosztata reszekció: a prosztata szövet húgycsövön keresztüli eltávolítása 

radikális prosztatektómia: a szervre lokalizált prosztatarák nyílt vagy laparoszkópos 

eltávolítása 

I.2 A bizonyítékok kategóriái EUA szerint 
 

1. táblázat: Az evidencia szintje 
Szint Evidencia 
1a Az evidencia randomizált vizsgálatok metaanalízisébıl származik. 
1b Az evidencia legalább egy randomizált vizsgálat eredményibıl származik. 
2a Az evidencia egy nem randomizált, kontrollált, de jól tervezett vizsgálat 

eredményeibıl származik. 
2b Az evidencia legalább egy más típusú, jól tervezett úgymond kísérleti 

vizsgálat eredményeibıl származik. 
3 Az evidencia jól tervezett, nem experimentális vizsgálat, mint például 

komparatív vizsgálat, korreláció vizsgálatból vagy esettanulmány 
eredményeibıl származik. 

4 Az evidencia szakértıi beszámolókon, véleményeken vagy klinikai 
tapasztalatokon illetve hatósági állásfoglalásokon alapszik. 

 
2. táblázat: Az ajánlás szintje 
Szint Ajánlás 
A Jó minıségő klinikai vizsgálatokon alapuló, konkrét ajánlásokat és legalább 

egy randomizált klinikai vizsgálat eredményeit magába foglaló evidencia.  
B Jól lefolytatott klinikai vizsgálatok eredményei alapján, de randomizált klinika 

vizsgálatok nélküli evidencia. 
C A jó minıségő klinikai vizsgálatok közvetlenül alkalmazható eredményeinek 

hiánya ellenére alkalmazott evidencia. 
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II Betegség ismertetése 
 

A protokoll során a következı BNO-kódokból indultunk ki: 

  C61H0 A prosztata rosszindulatú daganata 

  D0750 Prosztata in situ karcinomája 

  D4000 Prosztata bizonytalan és ismeretlen viselkedéső daganata 

  Z1250 Szőrıvizsgálat prosztata daganat kimutatására 

 

A betegség ismertetése, valamint fıbb diagnosztikus és kezelési elveket az Urológiai 

Szakmai Kollégium által összeállított, „A prosztatarák diagnosztikájáról, sebészi és 

hormonkezelésérıl” EüM szakmai irányelv alapján készült. (Néhány esetben a szövegtörzs 

szó szerint átvett részeket is tartalmaz.) 

II.1 Alapvetı terápiás eszközök 
 

A prosztata daganatok ellátása során a következı alapvetı terápiás eszközök állnak 

rendelkezésre  

• TURP (a prosztata transzuretrális reszekciója)  

• RP: radikális prosztatektómia 

• Szisztémás kemoterápia  

• Hormonterápia 

• Sugárterápia 

 

 

II.2 A prosztatarák szövettana 
 

A prosztatadaganat szövettanilag adenokarcinóma, mely a prosztata mirigyekbıl indul ki. 

Típusai: kis acinusú, nagy acinusú, kribriform és szolid trabekuláris. A laphám karcinóma és 

a szarkóma igen ritkán fordul elı. 

 

A prosztatarák kiindulási helye és a morfológiai megjelenés alapján két fı csoportba 

osztható: 

1. a perifériás duktusz- és acinus kiindulású karcinómák; 

2. a nagy duktuszokból kiinduló karcinóma. 
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A daganatok döntı többsége az elsı csoporthoz tartozik, és a legtöbb, a gradinget, a 

staginget, a prognózist és a terápiát érintı tanulmány kizárólag ezekre vonatkozik. Meg kell 

azonban említeni, hogy ez a két fı tumor típus gyakran együtt fordulhat elı ugyanabban a 

prosztatában. 

 

A perifériás duktuszok és acinusok adenokarcinomája: A legtöbb prosztatarák a hátsó 

lebeny perifériás zónájából indul ki. A szövettani elváltozások széles skáláját mutatja. 

Radikális prosztatektómia klinikai anyagában 75–85%-ában multiplex tumor gócokat találtak. 

A tumor perineurális terjedése relatíve gyakori. 

 

A nagy duktuszok karcinómája: Az elsıdleges duktuszokból kiinduló daganat, mely 

gyakran periurethális lokalizációjú.  

Szövettanilag az alábbi alcsoportok különböztethetık meg: 

a) Nagy (prosztata) duktusz karcinóma. Jellemzıi az atípusos sejtekkel bélelt 

nagy, tágult duktuszok, papillaris gócok és világos sejtes területek jelenléte. Az 

endometrioid típusú adenokarcinomák is nagy duktuszokból erednek.  

b) Elsıdleges tranzicionális sejtes (urothelialis) karcinóma. Nagyon ritka 

elıfordulású tumor, a hasonló szerkezető hólyagrákra emlékeztet.  

c) Kevert adenokarcinóma, tranzicionális sejtes karcinóma. 

 

A prosztatarák kialakulását megelızıen rákelızı állapotokat is megkülönböztetünk. Ezek a 

következık:  

• AHA (Atípusos Hyperplasiás Adenoma) 

• PIN (Prosztata Intraepithelialis Neoplázia)  

 

 

II.3 Szövettani differenciáltsági fok 
 

Leggyakrabban a Gleason pontszámot használják a prosztatarák differenciáltsági 

fokának meghatározásához. A Gleason-meghatározást csak szövethenger bioptátumon 

vagy mőtéti preparátumon lehet végezni, citológiai mintán nem lehetséges. A Gleason 

pontszám egy olyan érték, amely összege a szövettani mintában talált két legjellemzıbb 
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terület differenciáltságának. A pontszám 2 és 10 között lehet, a 2 a legkevésbé, a 10 a 

leginkább agresszív daganat  

3. táblázat: Gleason score 
Gx  a Gleason score nem állapítható meg  

Gl ≤ 6  jól differenciált daganat (minimális anaplázia) 

Gl 7  mérsékelten differenciált daganat (mérsékelt anaplázia) 

Gl 8-10 gyengén differenciált daganat vagy differenciálatlan (jellegzetes anaplázia) 

Forrás: Gleason score (1992) 

 

II.4 A prosztatarák stádiumbeosztása 
 

A Szakmai Protokoll alapján a prosztata daganat TNM beosztása a következı 

 

4. táblázat: TNM beosztás 
T0  Incidentalis tumor szövettani lelete  
T1  Nem tapintható és/vagy képalkotó eljárással nem látható  
T1a  A resecatum </= 5%-a tumoros  

T1b  A resecatum > 5%-a tumoros  
T1c  Tőbiopsiával igazolt tumor (pl: magasabb PSA miatt)  

T2  Szervre lokalizált, klinikailag kimutatható tumor  
T2a  Egy lebeny kevesebb, mint felét involválja a tumor  

T2b  Egy lebeny több, mint felét involválja a tumor  
T2c  Mindkét lebenyt érinti a tumor  
T3  A tumor áttöri a prosztata capsulát  

T3a  A tumor ráterjed a capsulára, de a vezikula szeminálist nem involválja  
T3b  Infiltrálja a tumor a vezikula szeminálist  

T4  A tumor fixált és beterjed a szomszédos szervekbe: hólyagnyak, külsı sphincter, rektum, m. 
levator és/vagy a medencefalra  

Nx  Regionalis nyirokcsomók nem ítélhetık meg  
N0  Nincs regionalis nyirokcsomó-metastasis  
N1  Regionalis nyirokcsomó metastasis kimutatható  

Mx  Távoli áttét nem ítélhetı meg  
M0  Nincs távoli metastasis  

M1  Távoli metastasis kimutatható  
M1a  Nem regionalis nyirokcsomó  

M1b  Csontmetastasis  
M1c  Más helyen elıforduló metastasis  

Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 

A pathológiai (pT) stádiumok során az alábbi csoportosítást tehetjük: 

• pT2 (Nincsen patológiai T1 klasszifikáció): Szervre lokalizált 
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• pT2a: Egyoldali, az egyik lebeny felét vagy kisebb részét involválja a daganat  

• pT2b: Egyoldali, az egyik lebeny több, mint a felét involválja a daganat 

• pT2c: Kétoldali tumorterjedés 

• pT3: Extrakapszuláris terjedés 

•  pT3a: Extraprosztatikus terjedés (Pozitív sebészi szél, 

reziduálismikroszkópikus betegség) 

•  pT3b: vezikula szeminális invázió (SV+) 

• pT4hólyag, rektum invázió 

A klinikai stádium leárásánál használatos az ún. Glason grading is. 

5. táblázat: Glason grading 
Grade Leírás 

Grade 1  Egyszerő egyforma kerek mirigyek szorosan egymás mellett, jól elhatárolt 
gócokat képeznek.  

Grade 2  Egyszerő, kissé változatos kerek mirigyek lazábban egymás mellett, amelyeket 
kevés stroma választ el. Körülírt, de kevésbé jól elhatárolt gócokat képeznek  

Grade 3a  Közepes nagyságú és változó alakú mirigyek rosszul kivehetı infiltratív széllel.  
Grade 3b  A 3a-hoz nagyon hasonló, azonban a mirigyek nagyon kicsik, és általában nem 

mutatnak köteges elrendezıdést.  
Grade 3c  Papillaris és cribriform mirigyhám proliferáció, kötegekbe, összefolyó gócokba 

rendezve. Nincs necrosis.  
Grade 4a  Kis-, középnagy- vagy nagy mirigyek összefolyó kötegekbe, csoportokba 

rendezve. Szabálytalanul infiltráló növekedés.  
Grade 4b  A 4a-hoz hasonlít, de sok nagy, világos sejtekbıl épül fel, amelyek 

"hypernephroma"-ra emlékeztetnek.  
Grade 5a  Papillaris vagy cribriform hámstruktúra sokkal több összefolyó solid területtel, 

mint ami elıfordul a G3c tumorokban. A szolíd gócokban rendszerint centrális 
necrosisok ("comedo karcinóma")  

Grade 5b  Nyúlványos egyenetlen tumor massza, anaplasticus szerkezető tumor. Az 
adenokarcinomás jelleg néhány visszamaradt mirigyrészlet vagy járat alapján 
ismerhetı fel.  

Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 

A T N M szerinti stádium Grade Whitmore-Jewitt szerint 

6. táblázat: Stádiumbeosztás stádium Grade Whitmore-Jewitt szerint 
Stádium TNM 
Stádium I. T1a N0 M0 G1* A1 
Stádium II. T1a N0 M0 G2-4 A2 

T1b N0 M0 bármely G A2 
T1c N0 M0 bármely G B0 
T2a N0 M0 bármely G B1 
T2b N0 M0 bármely G B2 
T2c N0 M0 bármely G B2 

Stádium III. T3a N0 M0 bármely G C1 
T3b N0 M0 bármely G C2 
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Stádium IV. T4 N0 M0 bármely G D1 
bármely T N1 M0 bármely G D1 
bármely T bármely N vagy N** M1 bármely G D2 
bármely T bármely N M1 bármely G D3*** 

* Hisztopatológiai grading: G1 (= Gleason score: 2–4).  
** Ha a nyirokcsomóáttétek az aortabifurkáció felett helyezkednek el. 
*** Hormonrefrakter. 
 
 
7. táblázat: AJCC szerinti stádiumok 
Stádium TNM 
Stádium I 
 

T1a, N0, M0, G1 
 

Stádium II 
 

T1a, N0, M0, G2-4 
T1b, N0, M0, bármely G 
T1c, N0, M0, bármely G 
T1, N0, M0, bármely G 
T2, N0, M0, bármely G 

Stádium III T3, N0, M0, bármely G 
Stádium IV 
 

T4, N0, M0, bármely G 
Bármely T, N1, M0, bármely G 
Bármely T, bármely N, M1, bármely G 

Forrás: AJCC, 6th ed. 
 
 

II.5 A stádium beosztások összefoglalása 
 
8. táblázat: Klinikai stádium  
Stádium  T  N  M  Grade  Whitmore-Jewitt  

I  T1a  N0  M0  G1  A1  
II  T1a  

T1b  
T1c  
T2a  
T2b  
T2c  

N0  
N0  
N0  
N0  
N0  
N0  

M0  
M0  
M0  
M0  
M0  
M0  

G2-4  
bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  

A2  
A2  
B0  
B1  
B2  
B2  

III  T3a  
T3b  

N0  
N0  

M0  
M0  

bármely G  
bármely G  

C1  
C2  

IV  T4  
bármely T  
bármely T  
bármely T  

N0  
N1  
bármely N vagy N  
bármely N  

M0  
M0  
M1  
M1  

bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  

D1  
D1  
D2  
D3  

Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 
 

II.6 Stádiumbeosztás meghatározása, diagnosztika 
 

A prosztatarák kiterjedésének elsıdleges meghatározásához általánosságban használható a 

rektális digitális vizsgálat (RDV), a prosztata specifikus antigén (PSA) mérése és a 
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csontszcintigráfia. Az elıbbiek speciális esetekben (nem lokális daganatokban) 

kiegészíthetık komputertomográfiával (CT) vagy mágneses rezonancia vizsgálattal (MRI) és 

mellkasröntgennel. 

 

II.6.1 T-stádium 
 

Az elsı kérdés a daganat lokális kiterjedésének meghatározása. Különbséget kell tenni az 

intrakapszularis (T1-T2) és az extrakapszuláris (T3-T4) betegség között, mert ennek döntı 

jelentısége van a további kezelésben. Az RDV gyakran alulbecsüli a daganat stádiumát; 

pozitív összefüggést az RDV és a patológiai tumor stádium között kevesebb, mint az esetek 

50 százalékában találtak. Mindemellett, további vizsgálat a T-stádium meghatározására csak 

azokban az esetekben ajánlott, ha a pontosabb stádium hatással van a terápiás döntésben, 

pl. amikor a kuratív kezelés is szóba jön. 

 

A szérum PSA-érték az elırehaladott stádiumokban növekszik. Ennek ellenére a PSA-t 

mindig egyénileg kell értékelni, a végsı pontos stádium elırejelzésében csak korlátozott a 

képessége. Mivel a PSA-t a benignus és a malignus prosztataszövet is termeli, nincs pontos 

összefüggés a PSA-koncentráció és a klinikai és/vagy patológiai daganatstádium között. A 

PSA-érték, a Gleason pontszám és a klinikai tumorstádium együttes használata már 

alkalmasabb a végsı patológiai stádium becslésére. 

 

A prosztata megtekintésére a leggyakrabban használt módszer a transzrektális 

ultrahangvizsgálat (TRUS). A TRUS-vizsgálattal csak a daganatok 60%-a látható, a többi 

nem ismerhetı fel az echogenitásuk alapján. A TRUS és az RDV együttes alkalmazásával a 

T3a daganatok felismerése pontosabb, mint a módszerek önálló használatával. A TRUS 

nem alkalmas kellı pontossággal meghatározni a daganat kiterjedését, ezért a stádium 

meghatározásához rutinszerő alkalmazása nem ajánlott. A pT3 daganatok kb. 60%-a nem 

észlelhetı a preoperatív TRUS-vizsgálat során (evidenciaszint: 3). 

 

A prosztata bioptátumok vizsgálata során megállapítható, hogy a rákos szövet százalékos 

aránya szoros összefüggést mutat a pozitív sebészi szél, az ondóhólyag infiltráció és a tokot 

áttörı daganatok arányával. A daganatos biopsziás szövetek számának emelkedése 

független elırejelzı faktora az extrakapszuláris terjedésnek, a sebészi szél beszőrtségének 

és a nyirokcsomó metasztázisnak. 
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A CT- és MRI-készülékek jelenlegi magas felbontású technikai képessége ellenére egyik 

sem eléggé megbízható a daganat helyi kiterjedésének pontos megítélésére. 

Az endorektális MRI-vel (e-MRI) még pontosabb lokális stádium meghatározás lehetséges. A 

képminıség és a daganat helyének megítélése szignifikánsan javult a hagyományos MRI-

vizsgálathoz képest. 

 

Az MR spektroszkópos vizsgálat (MRSI) figyelembe veszi a daganat anyagcseréjét azáltal, 

hogy vizsgálja a citrát, kolin, kreatinin és polyaminok relatív koncentrációját. E metabolitok 

koncentrációja különbözik a normál és a daganatos prosztataszövetben, így jobb 

eredmények érhetıek el az elváltozás lokalizációjában, javítva az extrakapszuláris infiltráció 

felismerésének arányát. 

 

A 11C-choline positron emission tomography (PET) alkalmazása során körülbelül 70%-os 

eredménnyel tudták a pT2 és a pT3a-4 daganatos stádiumot elkülöníteni. A PET jellemzıen 

alulbecsüli a prosztatarákot, ezért vizsgálati értéke korlátozott (evidenciaszint: 2b). 

 

II.6.2 N-stádium 

 

Az N-stádium meghatározása csak akkor szükséges, ha annak eredménye közvetlenül 

befolyásolja a további kezelési tervet. Ez általában akkor jön szóba, amikor a beteg alkalmas 

a kuratív beavatkozásra. Magas PSA-érték, T2b-T3 stádium, alacsonyan differenciált 

karcinóma és a perineuralis daganatinfiltráció mellett magas a nyirokcsomóáttét esélye. 

Önmagában a PSA alkalmazása nem alkalmas ennek megítélésére. 

 

A különbözı nomogramok segítségével meg lehet határozni a betegek azon csoportját, 

akiknél alacsony a rizikója a nyirokcsomó metasztázisnak. Ide tartoznak azok, akiknél a PSA 

alacsonyabb, mint 20 ng/ml, a klinikai stádium T2a vagy alacsonyabb és a Gleason 

pontszám 6 vagy kevesebb. 

 

A jelenlegi irodalmi adatok alapján a CT- és az MRI-vizsgálat azonos eredménnyel mutatja ki 

a nyirokcsomóáttétet, bár a CT minimális elınyt mutat (evidenciaszint: 2 a). 

 

Az újonnan diagnosztizált tünetmentes prosztatarákos betegeknél, – ha a PSA-értéke 20 

ng/ml alatt van – a CT-vagy MRI-vizsgálattal 1% az esélye, hogy gyanús nyirokcsomót 

találnak.  
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A gold standard az N-stádium meghatározására az operatív lymphadenektómia, nyílt vagy 

laparoszkópos technikával. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi tanulmányok a kiterjesztett 

lymphadenektómia elınyét mutatják, mert nem mindig az obturátor árok az elsıdleges helye 

a nyirokcsomóáttéteknek. Ezért, ha a nyirokcsomó-eltávolítás a fossa obturátorra kor-

látozódik, a nyirokáttétek körülbelül 50%-a nem kerül felismerésre. 

 

Az elsıdleges vagy ırszem-nyirokcsomó (SLN) eltávolításának célja, hogy csökkentsék a 

kiterjesztett nyirokcsomó-eltávolítás szövıdményeit és maximális pontossággal próbálják 

azonosítani az áttétes betegséget (evidenciaszint: 3). 

 

II.6.3 M-stádium 

 

Azoknál a betegeknél, akiknél a prosztatarák a halálok, a csontmetasztázisok aránya 85%. A 

csontáttétek jelenléte és kiterjedése befolyásolja a beteg prognózisát. Az emelkedett 

alkalikus foszfatáz érték az érintett betegek 70%-ában jelezheti az áttétet. Az alkalikus fosz-

fatáz és a PSA együttes alkalmazása 98%-ra növeli a vizsgálat hatékonyságát. A csont 

metasztázis korai felismerésének jele lehet a szövıdményeket okozó csontdestrukció. A 

csontáttét kimutatásának legérzékenyebb vizsgáló eljárása a csontizotóp-vizsgálat. 

 

A csontrendszeren kívül a prosztatarák leggyakrabban a távoli nyirokcsomókba, vagy 

ritkábban a tüdıbe, májba, agyba és a bırbe adhat távoli áttéteket. Vizsgálatok akkor 

javasoltak, amennyiben a tünetek alapján a gyanú felmerül. A fizikális vizsgálat, 

mellkasröntgen, ultrahangos vizsgálat, CT és MRI a vizsgálati lehetıségek.” (Urológiai 

Szakmai Kollégium ajánlása) 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 18

III Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 
 

A prosztatarák a férfi genitális rendszerhez tartozó dülmirigy rosszindulatú megbetegedése. 

A férfiakban a prosztatarák az egyik leggyakrabban felismert rosszindulatú elváltozás. 

Elsısorban az idısebb korosztály betegsége. Az újonnan diagnosztizált esetek 75%-a a 65 

év feletti korosztályból származik. A szőrıprogramoknak köszönhetıen egyre gyakoribb a 

betegség elıfordulása a középkorú férfiakban. A magasabb életkorban elıforduló incidencia 

csökkenésével szemben az 50-59 éves korosztályban folyamatos, lassú emelkedés 

tapasztalható az utóbbi években. Magyarországon az összes daganatos halálozás 

szempontjából a prosztatarák a nyolcadik, a férfi daganatos halálozás tekintetében a 

negyedik helyen áll.  

1. ábra: A prosztata karcinóma epidemiológiája 

Forrás: Szakmai irányelv, 2008 

 

Az elváltozás gyakorisága a kor elırehaladtával arányosan növekszik. Így a fejlett 

országokban a prosztatarák egészségügyi jelentısége az átlagéletkor növekedésével egyre 

nagyobbá válik. Jelenleg a fejlett országokban a férfiak malignus betegségei közül 15% a 

prosztatarák aránya, míg a fejlıdı országokban ez 4%. Fontos megállapítás, hogy a 

prosztatarák gyakoriságában nagy különbségek vannak földrajzi régiók szerint. 

III.1 Etiológiai tényezık, patogenezis 
 

Multifaktoriális megbetegedés, hasonlóan a BPH(S)-hez, de a pontos kiváltó okot itt sem 

ismeretesek. 

• a hormonális tényezı elsıbbségéhez kétség sem fér. Kiváltó lehet a -relativ- 

androgén túlsúly, különösen az aktív férfihormoné, a DHT-é. Az nem extra 

produkciót jelent, hanem vélhetıen a szexuál hormonkötı globulin (SHBG) szint 
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csökkenésének következménye. Egyéb hormonok is felmerülnek kóroki tényezıként, 

mint a prolaktin. 

• az életkor szintén hajlamosító tényezı 

• családi halmozódás (ffi. ágon gyakoribb a prosztata tumor elıfordulása, nıi ágon 

pedig az emlıtumor) 

• Rasszok (afroam.↑↑↑-kaukázusi↑↑-mongol↑) 

• Életmód: állati fehérjék, tejtermékek, zsíros étkezés, diabetes 

• Fokozott szexualitás 

• Cadmium, szelén 

 

Jelenleg is több nagy randomizált vizsgálat folyik, hogy a fenti faktorok pontos szerepérıl 

választ kapjunk és így lehetıvé váljon a prosztatarák megelızése. Összességében az 

örökletes faktoroknak fontos a szerepe a prosztatarák kifejlıdésében, de ennek rizikóját több 

exogén tényezı befolyásolhatja (evidenciaszint: 2-3) 

 

 

III.2  Szőrés és korai felismerés 
 

Prosztatarákszőrésrıl beszélünk, ha a panaszmentes férfi lakosságot, vagy egy 

meghatározott csoportjának összességét vizsgáljuk. Ezzel ellentétben a korai felismerés azt 

jelenti, hogy a vizsgálatot egyénileg az orvos vagy a vizsgálatra jelentkezı személy 

kezdeményezi. A legfontosabb kérdés mindkét esetben az, hogy tudja-e csökkenteni a 

prosztatarák mortalitását. A másik fontos aspektus, hogy javítja-e a betegek életminıségét. 

A prosztatarák mortalitásának idıbeni változásában nagy különbségek vannak a fejlett 

országok között. 

Szőréssel a PCA okozta halálozási arányok csökkenését igazolták az USA-ban, Ausztriában, 

Angliában és Franciaországban. Idıközben Svédországban az 5 ötéves túlélési arány 1960-

tól 1988-ig növekedett, valószínőleg a fokozott diagnosztikai tevékenység és a gyakrabban 

felfedezett nem-halálos daganatok száma miatt.  

A mortalitás csökkenését, amit az USA-ban megfigyeltek gyakran tulajdonítják a széles kör-

ben végzett agresszív szőrés eredményének, de 2009-ig még nem volt abszolút bizonyíték 

arra, hogy a prosztata specifikus antigén (PSA) szőrése a PCA mortalitását csökkenti 
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(evidenciaszint: 2). 2009-ben ismertették az európai prosztatarákszőrés és -halálozás 

vizsgálat eredményét, amely 182.000 férfi átlagosan 9 éves követése után a mortalitás 

szignifikáns csökkenését igazolta. 

Prospektív, randomizált, népesség-alapú vizsgálatokra van szükség a prosztatarákszőrés 

eredményeinek pontos kiértékeléséhez. 

A legtöbb szakmai irányelv a korai diagnózishoz a PSA-mérés alkalmazását ajánlja a rektális 

digitális vizsgálattal (evidenciaszint: 3). 

A PSA-mérést és a rektális digitális vizsgálatot ajánlani kellene minden 50 évesnél idısebb 

férfinak feltéve, ha a vizsgálatkor a várható élettartama a 10 évet meghaladja. A jelenlegi 

legtöbb kutatás szükségtelennek tartja a további PSA-vizsgálatokat azoknál, akik 75 évnél 

idısebbek és az elsı vizsgálatkor a PSA 3 ng/ml volt. Ilyen esetben nagyon alacsony a 

kockázata a prosztatarák okozta halálozásnak. 

 



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 21

IV Hazai szakmai protokoll 

 

A hazai szakmai protokollok közül a Minisztérium honlapján publikált, 2008-tól hatályos 

irányelvbıl (Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja a prosztata daganatok 

ellátásáról (2008)) és a Urológus Társaság Szakmai Kollégiumának ajánlásából indulunk ki. 

(A fejezet szószerint átvett részeket is tartalmaz). 

 

IV.1 Klinikai tünetek 
 

T1 és T2 stádiumban nincsenek tünetek.  

T3 és T4 stádiumban azonban megjelenik a fájdalmatlan makroszkópos vérvizelés, mely a 

legjellegzetesebb tünetnek számít. Az esetek 75-80%-ában fordul elı, ritkán 

hólyagtamponádhoz vezethet. A mással nem magyarázható irritatív vizelési panaszok 

vérvizelés nélkül is lehetnek a hólyagtumor jelei. Hólyagtáji fájdalom, tapintható rezisztencia, 

oliguria, uremia, általános tumortünetek az elırehaladott folyamatra utalnak. 

9. táblázat: Klinikai tünetek 

Tünetek 

Haematuria 
Haemospermia 
Dysuria 

Általános tünetek 

Csontfájdalmak (keresztcsonti és ischialgiás panaszok) 
Vérszegénység 
Gyengeség 
Oligoanuria 
Uraemia 

Forrás: Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-
orvostudomany/tabularium-urologiae-4-080906-5 

 

IV.2 Diagnózis  
 

Gyakorlatilag a „a hármas kombinációs vizsgálatsorral a prosztatarák gyanúja felállítható, 

majd a célzott, transrectalis ultrahanggal (TRUS) vezérelt biopsziával alátámasztható.  
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IV.2.1 A rectalis digitalis vizsgálat (RDV) 
 

Alap urológiai vizsgálat, alsó húgyúti panaszok esetén mindig elvégzendı. Dülmirigy rák 

esetén indurált területet tapintunk. a prosztata felszíne egyenetlen, extrakapszuláris terjedés 

esetén a „kihúzottság” jól észlelhetı. Sajnos szenzitivitása alacsony, csak 40 % körüli, 

viszont specificitása magas, meghaladja a 80%-ot. 

 

IV.2.2 A prosztata specificus antigén (PSA)  
 

A 80-as évek végén került szélesebb körben bevezetésre a mindennapi gyakorlatban. 

Számos kritika éri, hiszen tudjuk, hogy a szenzitivitása magas, eléri a 90%-ot, de a 

specificitása viszonylag alacsony. Fontos megjegyezni továbbá, hogy az RDV és a PSA jól 

kiegészítik egymást, korrigálják hiányosságaikat, ezért e két vizsgálat közösen már igen jó 

találati biztonságot ad! 

 

A PSA ellenzıi, kritikusai „felróják számlájára”, hogy feleslegesen betegség tudatot gerjeszt, 

az életminıséget, a QoL-t jelentısen lerontja és költséges terápiát indukálhat. Pedig pl. 70 

év felett a kezdeti stádiumban lévı, korábban fel nem derített tumor a lassú progresszió miatt 

igazán életkilátást nem befolyásol. Ezért jelenleg az az igény, hogy a 4 ng/ml normálértéket 

lecsökkentsék 2,5 ng/ml-re -és ezzel jelentısen növeljék a talált esetszámot- támogatásra 

nem talált. 

10 ng/ml feletti PSA érték kórok felállítása nem ütközik nehézségben, inkább a „szürke zóna” 

a problémás (4-10 ng/ml). Pedig itt már jelentıs számban találunk rákot, sıt általában a 

kuratív esetek is ebben a tartományban helyezkednek el. A kérdés pontosítható a szabad 

PSA ill. a szabad/totál arány meghatározásával (0-0,20 ng/ml). 20% feletti érték kórosnak 

tekinthetı. 

Tovább finomítja a diagnózist, ha figyelembe vesszük, hogy a kor elıre haladtával (<50 év 

2,5ng/ml, 50-60 év 3,5ng/ml, 60-70 év 4,5 ng/ml,>70 év 5,5ng/ml) és a prosztata méretével 

emelkedik normál esetben is a PSA értéke, sıt a vérvételnél bizonyos diurnalis ingadozások 

is tapasztalhatók. A tumoros progresszió mértékének megítélésében, terápia 

utánkövetésében, a sikeresség elbírálásában pedig nélkülözhetetlen a PSA progresszió 
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üteme, ill. a megkettızıdési idı figyelembe vétele. Pl. éves szinten 2 ng/ml emelkedés 24%-

kal növeli a prosztatarák miatti halál kockázatát! 

 

A szérum PSA-értékének több módosítását írták le, amelyek javíthatják prosztatarák korai 

felismerésében a PSA specifitását. Ezek: 

• PSA-denzitás, 

• átmeneti zóna PSA-denzitása, 

• korspecifikus PSA. 

PSAD: normálisnál (20 g) nagyobb prosztata esetén alkalmazandó. Számítása: 

10. táblázat: Tumor valószínőség 

 
Tumor valószínőség (%) 

⟨ 0,1 6 

0,1-0,5 11 

⟩ 0,5 42 

Forrás: Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-
orvostudomany/tabularium-urologiae-5-3-080906-1 

 

IV.2.2.1 Szabad/teljes PSA-arány (f/t PSA, % free PSA) 

A szabad/teljes PSA-arány (f/t PSA) a leggyakrabban vizsgált és a klinikai 

gyakorlatban széles körben alkalmazott érték a BPH és a PCa elkülönítésére. 

Használata leginkább akkor ajánlott, ha negatív prosztatatapintási lelet mellett a teljes PSA-

értéke 4 és 10 ng/ml között van. Egy prospektív multicentrikus vizsgálatban a biopsziák 

során 56%-ban találtak prosztatarákot azoknál a férfiaknál, ahol az f/t PSA <0,10 volt, de 

csak 8%-ban akiknél az f/t PSA > 0,25 volt (evidenciaszint: 2 a). 

Mindazonáltal a szabad/teljes PSA-arányt elıvigyázatosan kell használni, mert több 

vizsgálati faktor és klinikai tényezı befolyásolhatja az értékét. Például a szabad PSA mind 4 

°C-nál, mind szobahımérsékleten instabil. 

Az f/t PSA használatának nincs jelentısége a klinikumban, ha a teljes PSA > 10 ng/ml és 

nem alkalmazható az ismert prosztatarákos betegek követésében. 
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IV.2.2.2 PSA velocitás (PSAV) (PSA növekedési sebesség) PSA doubling time 
(PSADT) (PSA duplázódási idı) 

Két módszer létezik, amelynek használatával a PSA idıbeni változása mérhetı. Ezek a 

következık: 

• PSA velocitás (PSAV), a szérum PSA egy év alatt bekövetkezett abszolút 

növekedését jelenti, PSA (ng/ml/év) (evidenciaszint: 1 b). Normál esetben maximum: 

0,75 ng/ml/év. 

• PSA doubling time (PSA DT), a szérum PSA exponenciális növekedését jelenti az 

idıben, ezzel jellemezve a változást. 

Ennek a két fogalomnak prognosztikai szerepe lehet a kezelt prosztatarákos betegeknél. 

Mindazonáltal, a PCA diagnózisában a használatukat korlátozza még több megoldatlan 

kérdés. Így nincs tisztázva a szerepe a teljes prosztatatérfogatnak, a BPH jelenlétének, PSA-

meghatározások közötti idıtartománynak, a PSAV gyorsulásának/lassulásának és a PSADT 

teljes idejének. Prospektív vizsgálatokban ezek a mérések nem mutattak további elınyt a 

PSA önálló alkalmazásához képest. 

 

IV.2.3 PCA3 marker 

Ellentétben az elızıekben ismertetett szérum markerekkel, a PCA3-t prosztatamasszázs 

utáni vizeletüledékbıl lehet kimutatni. Ezen prosztatarák-specifikus gén vizsgálatának ered-

ménye nem függ a prosztatavolumentıl és a jelenlevı gyulladástól, korrelációt mutat a 

tumorvolumennel és a sejtek differenciáltságával. 

Mai napig nem ismert olyan biomarker, amely arra használható, hogy a prosztata biopszia 

elkerülésével a prosztatarák diagnózisát kizárja. (Urológiai Szakmai Kollégium ajánlása) 

 

IV.2.4 TRUS 
 

Egyenetlen környezeti határú, bizarr alakú echo szegény terület, mely zömmel a tokban, 

azaz -új nomenklaturával- a perifériás zónában figyelhetı meg. A TRUH önmagában a 

prosztatarák diagnózis felállításra nem alkalmas, mivel szenzitivitása ugyan megfelelı lenne, 

de specificitása igencsak alacsony, valamint reprodukálhatósága is kérdéses, különösen 
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akkor, ha különbözı készülékeken más-más diagnoszta vizsgál. Viszont igencsak hasznos a 

célzott prosztata tőbiopsziák végzésére, hiszen az npl. gyanút csak szövettani diagnózissal 

támaszthatjuk alá, e nélkül semmilyen antitumor-kezelés nem állítható be! 10 mintát veszünk 

a dülmirigy megfelelı helyeirıl (perifériás zóna mko-on 2-2, centrális zóna, tranzicionális 

zóna és a periferiás zóna apicalis része, azaz a prosztata csúcsa mko-on 2-2), valamint ha 

találunk echoszegény területet, akkor annak a centrumából és periferiájáról úgyszintén 

szövetmintát veszünk. A beavatkozás igen biztonságosnak mondható, a szövıdmény 

lehetısége elenyészı, haemospermia 41,7%-ban, haematuria 12,8%-ban, végbélvérzés 

pedig 1,7%-ban léphet fel, de gyorsan, spontán szanálódnak. 

 

 

IV.2.5 Egyéb diagnosztikus eljárások 
 

Képalkotó eljárások 

A transrectalis UH-vezérelt biopsziával kiegészítve jelenti a prosztata vizsgálatát. Az 

UH- és az MR-vizsgálat alkalmas módszer a T2–T3a,b elkülönítésére, a prosztatakapszula 

infiltrációjának megítélésére. A módszer még pontosabb, ha az MRI-vizsgálat endorektális 

fejjel készíthetı. Elırehaladott tumorstádiumnál (T3, T4 és Gleason 8–10) mind a CT, mind 

az MR alkalmazható. A nyirokcsomó-metasztázisok több mint fele egy cm-nél kisebb, így 

nehezen vizsgálható. Csontmetasztázis klinikai gyanújakor csontszcintigráfia, ha eredménye 

nem egyértelmő, akkor röntgenfelvétel szükséges. Kérdéses esetben vagy kiegészítendı 

céllal, illetve a korábbi vizsgálatok negativitásakor a fájdalmas helyrıl MR/CT végzendı. 

 

Kismedencei MR és/vagy hasi, kismedencei CT: klinikai képtıl, PSA szintjétıl függıen, 

recidíva, metasztázis gyanújakor is informatív.  

 

Csontizotóp-vizsgálat: a stádium meghatározáshoz, a csont metasztázis kimutatásához 

feltétlenül szükséges, különösen fontos a kuratív terápia (radikális prosztatektómia vagy 

sugárterápia) elıtt.  

 

Abdominális UH (pyelectasia, retenció kimutatására) és szükség esetén UH- és/vagy CT-

vizsgálatok a staginghez (máj-, nyirokcsomó-metasztázis). 

 

Mellkas- és csont-röntgenfelvétel 
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IV.2.6 Prosztatabiopszia 
 

IV.2.6.1 Alapbiopszia 

A prosztatabiopszia indikációját a PSA-érték alapján és/vagy a gyanús RDV lelet alapján 

lehet felállítani. 

Figyelembe kell venni a beteg biológiai korát, a kísérıbetegségeit (ASA Index és Charlson 

Comorbidity Index) és a terápiás konzekvenciákat. Az elsı emelkedett PSA-érték esetében 

ki kell zárni a húgyúti fertızéseket (evidenciaszint: 2 a). 

Az ultrahangvezérelt perineális megközelítésbıl végzett prosztatabiopszia egy hasznos 

alternatív módszer olyan különleges helyzetekben, mint az elızményekben történt 

végbélkiirtás. A kimutatott daganatok aránya megegyezik a transzrektális megközelítés 

során végzett biopsziákéval (evidenciaszint: 1 b). 

IV.2.6.2  Ismételt biopszia 

Az ismételt biopszia indikációja a tovább emelkedı és/vagy állandó PSA, a gyanús RDV-

eredmény és az atipikus kis acinusok proliferációja (ASAP). 

Az optimális idızítés bizonytalan és függ az elsı szövettani eredménytıl. Így az ASAP 

jelenlététıl, illetve hogy a prosztatarák kifejezett gyanúja továbbra is fennáll-e (magas vagy 

drámaian emelkedı PSA, gyanús RDV-eredmény, családi anamnézis). Az ismételt 

biopsziával magasabb arányban lehet kimutatni a daganatot. A high-grade prosztata 

intraepiteliális neoplázia (PIN) már nem képezi indikációját az ismételt biopsziás vizsgálatnak 

(evidenciaszint: 2 a). A biopszia ismétlését egyéb klinikai jellemzık mint RDV eredménye és 

a PSA alapján kell eldönteni. A kiterjedt PIN (több mintában is kimutatható) már egy 

indikációja lehet a korai ismételt szövettani vizsgálatnak. 
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IV.2.6.3 Szaturációs biopszia 

A szaturációs, ismételt biopsziákkal a prosztatarák felfedezési aránya 30 és 43% között van. 

Ez az arány függ a korábbi szövettani vizsgálatok alatt vett minták számától (evidenciaszint: 

2 a). Bizonyos esetekben a szaturációs biopsziát el lehet végezni transzperineális 

módszerrel is. Ezzel a technikával a prosztatarák felfedezési aránya 38%. A szaturációs 

biopszia hátránya a vizeletretenció magas aránya (10%) (evidenciaszint: 2 b). 

IV.2.6.4 Mintavétel helye és a minták száma 

Az alapbiopszia során, amennyire lehetséges a mintákat a prosztata perifériás részének 

laterális és poszterior területérıl kell venni. További mintákat szükség szerint az RDV vagy 

TRUS által gyanús területekrıl kell szerezni. Ezeket mindig egyénileg kell meghatározni. 

A szextáns biopszia már nem tekinthetı megfelelınek. Egy 30-40 ml térfogatú prosztatánál 

legalább nyolc mintát kell venni. Minél nagyobb a prosztata, annál több minta szükséges, de 

több mint 12 szöveti mintának nincs szignifikáns elınye (evidenciaszint: 1 a). 

 

IV.2.7 Diagnosztikus prosztata transzuretrális reszekció (TURP) 
 

Az ismételt prosztatabiopszia helyett alkalmazott diagnosztikai TURP jelentısége kicsi. A 

prosztatarák felfedezési aránya alacsony, nem több mint 8% (evidenciaszint: 2 a). (Urológiai 

Szakmai Kollégium ajánlása) 

 

IV.2.8 Differenciál diagnózis 
 

Számos kórkép utánozhatja a prosztata karcinómát, de a rendelkezésre álló 

vizsgálóeljárásokkal és -eszközökkel gyakorlatilag a diagnózis csaknem minden esetben 

felállítható. Szóba jön tehát a 

• BPH (RDV,PSA, UH, TRUS, biopszia)  

• Prosztatitisz chr. (III.pohár pr. PSA, biopszia) 

• Kalkulózis prosztata (TRUS) 

• Prosztata abszcesszus (klinikum, RDV, TRUS) 
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• Prosztata szarkóma (RDV, TRUS, biopszia) 

• Npl.ves.urin progresszió (UH, TRUS, cystos.) 

• Rektum npl.(TRUS, rectoscopia, CT) 

 

 

IV.3 Primer kezelés  
 

2. ábra: A prosztata daganat primer kezelése 

 

Forrás: Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár http://www.tankonyvtar.hu/altalanos-
orvostudomany/tabularium-urologiae-6-080906-4  

Primer kezelés a TNM szerint 

I. T-1A, T-1B, T-1C, N0, M0 (A1–2) 

1. T–1A alacsony grading Gleason <6 

szoros követés (Wait and See) Th. nélkül a 10 éves túlélés több mint 87% 

2. T–1B–1C magas grading, Gleason 7  

kuratív terápia: 

a) radikális prosztatektómia 

b) radioterápia (dózis 70 Gy) 

- perkután besugárzás 

- brachyterápia 

II. T2, N0, M0 (B1–2) STÁDIUM 

Kuratív terápia: 

a) radikális prosztatektómia 

b) radioterápia (dózis >70 Gy) 

c) neoadjuváns TAB + radikális prosztatektómia vagy radioterápia 

III. T3, N0, M0 (C1–2) STÁDIUM 
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a) neoadjuváns hormonterápia + radioterápia + adjuváns hormonterápia 2 évig  

(dózis >70 Gy) 

b) neoadjuváns hormonterápia + radikális prosztatektómia + adjuváns hormonterápia 

c) hormonterápia 

IV. bármely N, bármely M (D1–2) STÁDIUM 

a) elsı vonalbeli hormonterápia 

b) második vonalbeli hormonmanipuláció 

c) citosztatikus kezelés 

d) más palliatív terápia. 

 

11. táblázat: A rizikó szintje 

alacsony rizikó közepes rizikó magas rizikó 

- PSA ≤ 10 ng/ ml 
  és 
- Gleason-Score ≤ 6 
  és 
- T-stádium T1c–2b 

- PSA ≤ 25 (30) ng/ml 
  vagy 
- Gleason Score = 7  
  vagy 
- T-stádium T2c 

- PSA > 25 (30) ng/ml 
  vagy 
- Gleason-Score ≥ 8  
  vagy 
- T-stádium ≥ T3a 

 

IV.3.1 A szervre lokalizált prosztatarák kezelése: 
 

IV.3.1.1 Watchful-waiting (kezelés halasztása) 
Késleltetett kezelésként ismert. Lényege, hogy várunk a betegség teljes kialakulásáig, majd 

amennyiben tünetek fejlıdnek ki azokat 

• palliatívan 

• sebészetileg (castratio, TURP) 

• hormonálisan 

• sugárkezeléssel kezeljük. 

Ez a kezelési módszer azon betegeknél alkalmazható, akik lokális prosztatakarcinómában 

szenvednek és várható élettartamuk rövid, vagy akiknek a prosztatadaganata kevésbé 

agresszív és az életminıség megtartására törekszünk. Több vizsgálat 10 éves követés után 

82-87%-os, ebbıl két vizsgálat 20 évre 57%, illetve 32%-os specifikus túlélést igazolt. A 

vizsgálatok alapján kimutatták, hogy minél differenciálatlanabb egy daganat, annál 

alacsonyabb a túlélési ráta. A National Cancer Institute (NCI – Egyesült Államok) 
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epidemiológiai adatai alapján kimutatták, hogy, a 10 éves tumorspecifikus túlélés grade 1,2,3 

betegeknél 92, 76, illetve 43%-os volt (evidenciaszint: 3). 

12 éves utánkövetés után a radikális prostatectomiás csoportnál szignifikáns különbséget 

mutattak a PCA-specifikus mortalitásban (5,4%), és a nem-metasztatikus progresszióban 

(6,7%) (evidenciaszint: lb). 

IV.3.1.2 Aktív surveillance 

Aktív surveillance alatt a betegek szoros megfigyelését és vizsgálatát (PSA, RD) értjük. 

Alkalmazásával az alacsony kockázatú prosztatarákos betegeknél végzett felesleges 

kezeléseket csökkenthetjük. Amennyiben a késıbbiekben a betegnél a radikális beavatkozás 

szükségessé válna, azt idıben elvégezzük. 

IV.3.1.3 Radikális prosztato-vezikulektómia és kismedencei limfadenektómia 

Mint a mőtét elnevezése is mutatja, ez a dülmirigy, az ondóhólyag és a nemi vezeték 

ampulláris szakaszának teljes kiirtását, gyökeres eltávolítását jelenti. Az operáció elsı 

lépése a kismedencei nyirokcsomók kivétele, melynek nemcsak a stádium pontos 

meghatározásában van szerepe, de a limfoglandulák érintettsége esetén kuratív is.  

Megállapítást nyert nagy beteganyagok feldolgozása alapján, hogy szövıdményei ellenére 

azoknál a pacienseknél, akiknél a daganat szervre lokalizált és a beteg a beválogatási 

kritériumoknak megfelel, mindenképpen az elsıdlegesen választandó lehetıségek közt 

kellene említeni, hiszen jelenleg semmilyen más módszer eredményességét, az 5 éves (85-

90%) és 10 éves (62-68%) túlélési rátáját meg sem közelíti. Már elég régóta végzik a mőtét 

különbözı típusait, de szélesebb körben a 80-as évek eleje óta terjedt el, majd kiegészült a 

laparascopiával is: 

• perineális radikális prosztatektómia (Young 1905, Weyrauch 1959, Jewett 1970, Para 

1985) 

• retropubicus radikális prosztatektómia. (Millin 1947, Walsh, Reiner 1979, Stamey 

1985) 

• laparascopos radikális prosztatektómia. (Schuessler 1991)  
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IV.3.2 Mőtéti indikáció 
 

IV.3.2.1 Alacsony rizikójú lokális prosztatarák: T1a-T1b, T1c-T2a és Gleason score 2-6, 
PSA<10 

T1a-T1b:  

T1a daganatról beszélünk, ha TURP vagy adenektómia során kevesebb, mint 5% a tumor, 

T1b, ha több mint 5%. A T1a esetek 50%-a progrediál 10-13 év alatt. Ha az életkilátás 

legalább 15 év, a progresszió nagyon valószínő, ezért több mint Gleason 6 esetén radikális 

prosztatektómia, T1b esetén, ha az életkilátás legalább 10 év, szintén radikális mőtét 

javasolt. 

T1c és T2a: 

Klinikailag tünetmentes, de magasabb PSA-szint miatt végzett biopszia bizonyította tumor 

tartozik a fenti kategóriákba. A biopszia eredménye nem tükrözi bizonyosan a kiterjedést és 

inszignifikáns tumort meghatározni nem lehet. A legtöbb az a vélemény, hogy a T1c tumor 

leggyakrabban szignifikáns és 30%-ban lokálisan elırehaladott stádiumot bizonyít a 

végleges patológia. Általában az mondható, hogy T1c és T2a tumor esetén radikális mőtét 

javasolt. WW csak válogatott, egyéni esetekben alkalmazható (alacsony grade, alacsony 

PSA), de tudni kell, hogy a biopszia grade-je 30%-ban alacsonyabb a valódinál. 

IV.3.2.2 Közepes rizikójú lokális daganatok: T2b-T2c vagy Gleason score=7, vagy 
PSA=10-20 

A fenti stádiumokban leggyakrabban ajánlott terápia a radikális mőtét, ha az életkilátás több 

mint 10 év. Lymphadenektómia elvégzése javasolt. 

IV.3.2.3 Magas rizikójú lokális prosztataarcinóma: T3a, vagy Gleason 8-10, vagy 
PSA>20.  

Ezen stádiumokban nincs egyértelmő konszenzus a terápiára 

 

IV.3.3  Lokálisan elırehaladt daganat 

T3a: T3a daganat esetén a daganat perforálta a prosztatatokot. Ezen daganat esetén 

végzett sebészi mőtét után nagy százalékban kell pozitív marginnal, vagy relapszussal 

számolni, de számosan végeznek magas PSA esetén is radikális mőtéteket. Sok vizsgálat 
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bizonyította kombinált radio-hormonterápia hatásosságát, de nem bizonyították elınyét 

radikális mőtéttel szemben. Utóbbi idıben növekedett azon közlemények száma, amelyek a 

sebészi eljárást preferálják. 

IV.3.3.1 High-grade prosztatarák 

Gleason 8-10. Ha a magas Gleason fokozatú daganat lokalizált, radikális mőtét után jó 

prognózissal számolhatunk. 

IV.3.3.2 Nagyon magas rizikójú prosztatarák 

T3b, T4, N0, akármilyen T, de N1. Ezen esetek sebészi kezelése igen meggondolandó, 

hormonkezelésbıl a beteg többet profitál. (Urológiai Szakmai Kollégium ajánlása) 

Kontraindikáció: 

• Súlyos társbetegség 

• Magas életkor 

• Nyirokcsomó pozitivitás 

• Tok penetratio 

• Kettıs tumor 

• Egyénileg eldöntendı 

Lehetséges szövıdmények: 

• Potenciavesztés idegkímélı technika alkalmazása esetén kevesebb 

• Anastomosis szőkület 5-10% 

• Inkontinencia 10-20%, de ez a mőtét utáni idı elteltével jelentısen csökken és 

súlyossága mérséklıdik 

• Mortalitás: gyakorlatilag nincs 

 

IV.3.4 Lokális kezelések 

IV.3.4.1 Krioterápia 

A prosztataszövet fagyasztásán alapuló kezelést 15-17 transzrektális ultrahangvezérelt 

szonda bevezetésével végzik. A hőtés –40 ºC-ig történik. Általában szerven belüli, vagy 

minimális környezeti progressziót mutató, 40 ml alatti prosztatavolumen esetén indikált a 

kezelés.  
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Leggyakoribb szövıdmény az erektilis diszfunkció, amely a betegek 80%-ánál jelentkezik. A 

kezelés hosszú távú eredményei nem ismeretesek. 

IV.3.4.2 Magas intenzitású fókuszált ultrahangkezelés (HIFU) 

A nagy intenzitású célzott ultrahangkezelés mechanikus és hıenergia okozta szöveti hatást 

vált ki. A transrectális ultrahangcélzással végzett eljárás a daganatos sejtek koagulációs 

nekrózisát idézi elı, a szöveteket a célzott ponton 65 ºC-ra hevíti fel.  

Kontrollált eredmények még nem állnak rendelkezésre, onkológiai haszna így nehezen 

megítélhetı, erre az 1-2 éves átlagos követési idı is kevés. 

IV.3.4.3 Besugárzás (3D konformális sugárterápia; 3D-CRT, brahiterápia, intenzitás 
modulált besugárzás; IMRT) 

A radikális mőtét mellett kuratív, teljes gyógyulást ígérı megoldások között tartják számon a 

prosztatarák sugárkezelését. Ezidáig nem történt randomizált prospektív vizsgálat a lokalizált 

daganatok sebészi és sugárkezeléssel végzett eredményeinek összehasonlítására.  

A 3 dimenziós konformális radioterápia (3D-CRT), a brachyterápiák különbözı típusai és az 

intenzitás modulált radioterápia (IMRT) sugárterápiás centrumokban történik. 

• Alacsony rizikó csoportú prosztatadaganat esetén (T1a-T2a, N0, M0, Gleason score 

kisebb, mint 6, PSA kevesebb mint 10 ng/ml) külsı besugárzás javasolt, minimum 72 

Gy dózissal. Több vizsgálat irányult a sugárdózis pontos meghatározására, napi 

gyakorlatban a minimum 74 Gy-t tartják megfelelınek. 

• Közepes rizikó csoport (T2b és 10-20 ng/ml közötti PSA-szint, Gleason score 7) 

esetén a sugárdózis növelése szükséges, 76-81 Gy tartományig. A sugárdózis 

növelése hatással volt az 5 éves túlélésre és nem tett szükségessé kiegészítı 

hormonkezelést. A késıi sugár toxicitás ekkor gyakoribb, de ritkán éri el a 3-as-4-es 

súlyossági fokozatot. 

• Magas rizikó csoport (7 feletti Gleason score+PSA 20 felett) esetén a fentiek 

neoadjuváns hormonkezeléssel történı kiegészítése szükséges. 

Közepes és magas rizikócsoport esetén a kismedencei nyirokcsomók profilaktikus 

besugárzása (40-45 Gy) javasolt. 

Az intenzitás modulált radioterápia és a transzperineális brachyterápia korszerő 

sugártervezése nagyobb, célzott sugárelosztást tesz lehetıvé, ezáltal többször elkerülhetıvé 
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válhatnak a kiegészítı neoadjuváns illetve az adjuváns hormonkezelések. A transzurethrális 

sebészi beavatkozások után a sugárkezelés elkezdésével néhány hónapot várnunk kell. 

Transzperineális brachyterápia javasolt T1b-2a, N0, M0, Gleason score 6 alatti esetekben, 

ha a PSA 10 alatti, a minták kevesebb, mint fele tartalmaz daganatot, a prosztata térfogata 

50 ml alatti és az IPSS score alacsony. Az alacsony rizikófaktorú prosztatarák esetén a LDR 

(low dose rate) kezelés ajánlott.  

Erektilis zavarok a sugárkezelések közel 40%-a után jelentkeznek, míg különbözı vizelési 

panaszokról a betegek harmada számol be. Legnagyobb veszély a késıi toxicitás, 

különösen a nagyobb sugármennyiség közlése után fordul elı gyakrabban hólyag- vagy 

végbéldaganat. 

Radikális prosztatektómia preparátumában észlelt extracapsuláris terjedés (pT3) esetén több 

klinikai vizsgálatban bizonyították az adjuváns külsı besugárzás elınyét. Pozitív sebészi 

szél, vagy magas Gleason-score meglétekor a kiegészítı 70 Gy sugárdózis csökkentheti a 

lokális recidíva kialakulásának valószínőségét és így javulhatnak a túlélési eredmények. 

Lokálisan elırehaladott daganatoknál (T3-4, N0, M0, T1-4, N1, M0) adjuváns kismedencei 

besugárzás javasolt. 

 

IV.3.5  Elsıvonalbeli hormonterápia 
 

Fiziológiailag a prosztatasejtek androgéndependensek, melyek stimulálják növekedésüket, 

funkciójukat és proliferációjukat. A here termeli a tesztoszteront, az androgének 90–95%-át, 

de a mellékvese szintetizálja az androgének (androsztenedion, dihidroepiandroszteron, 

dihidroepiandroszteron-szulfát) 5–10%-át. A tesztoszteronszekréció a hipotalamusz – 

hipofízis – testis (gonád) tengely szabályozása alatt áll. A hipotalamusz az LH-RH hormonon 

keresztül serkenti a hipofízis elülsı lebenyének LH- és FSH-termelését. Az LH hormon 

szabályozza a Leydig-sejtek tesztoszteronszekrécióját. A prosztataepithelsejten belül a 

tesztoszteront 5- α-reduktázt 5-α-dihidrotesztoszteronná (DHT) alakítja, melynek 

androgénszerő stimuláló hatása 10-szer erısebb, mint a tesztoszteroné. A cirkuláló 

tesztoszteron és androgének együtt negatív feedbacken keresztül szabályozzák a 

hipotalamusz LH-RH-szekrécióját. Ha a prosztataepithelsejtekben az androgénhatást 

csökkentjük, apoptosis (programozott sejthalál) alakul ki. Bármilyen terápiát, amelyik az 
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androgénhatás csökkenését eredményezi, androgén deprivációnak (ADT) hívunk. Az ADT 

T3, N0, M0; T1–4, N1–3, M0 vagy T1–4, N1–3, M1 stádiumban indokolt. Csak 

adenokarcinóma-szövettannál (kivéve mucint termelı altípus) bizonyult eredményesnek. 

Végezhetı T1–T2 stádiumban is, ha a betegnél más betegség miatt a radikális 

prosztatektómia nem végezhetı el és a prosztatairradiatiót nem vállalja. A hormonterápia 

célja a tesztoszteron kasztrációs szintre történı csökkentése és/vagy a dihidrotesztoszteron 

receptorhoz való kötıdésének megakadályozása.  

IV.3.5.1 Bilaterális orhidektómia/kasztráció 

A tesztoszteront termelı herék eltávolítása az ADT-nek a legolcsóbb „gold standard” 

technikája. A végleges állapot kialakulása miatt, a negatív pszichés hatás folytán sok beteg 

visszautasítja. A gyógyszeres kasztrációval egyenlı hatása van.  

 

IV.3.5.2 Ösztrogénkezelés  

Down-regulálják az LH-RH-szekréciót, a Leydig-sejt-funkciót közvetlenül csökkentik, és in 

vitro a prosztataepithelsejtre citosztatikus hatásuk van. A hormonterápia klasszikus formája, 

bár összehasonlító metaanalízisek alapján hatása azonos volt a bilaterális orchidectomiáéval 

(evidencia 1a). A még alacsony dózisban is jelentkezı karidovaszkuláris mellékhatások, 

tromboembólia és májártalom, gravis gynaecomastia miatt az utóbbi 20 évben elsı vonalbeli 

kezelésként nem végezzük. Újabban ismét érdeklıdés mutatkozik az ösztrogének iránt, 

melynek három fı oka van:  

• az ösztrogének csökkentik a tesztoszteronszintet, nem vezetnek csontvesztéshez, 

nincs kognitív funkciócsökkenés (evidencia 3);  

• új ösztrogénvegyületek (DES és növényi ösztrogének) magas PSA-válaszértéket 

(86%) indukáltak fázis II. vizsgálatban hormonrefrakter betegeken;  

• ösztrogénreceptor-α-nak (ERα) szerepe lehet a prosztatatumor genezisében. 

 

IV.3.5.3 LH-RH-analógok 

Az elsı injekció után 2–3 napon belül ~1 hétig a fokozott LH-, FSH-szint termelésen 

keresztül megemelik a tesztoszteront és „flare up” jelenséget okozhatnak (korábbi tünetek – 

fájdalom, obstrukció – rosszabbodnak), majd a hipofízis elülsı lebenysejtjein kialakult LHRH- 

receptor down-reguláció miatt az FSH-, LH-szekréció szuppressziója következtében 

rendszerint 2–4 héten belül a tesztoszteron a kasztrációs szintre esik. Irodalmi adatok szerint  



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 36

azonban az LHRH- kezelésben részesült betegek <10%-ánál a tesztoszteron nem esik a 

kasztrációs szintre. Metaanalízisek szerint elırehaladott prosztatakarcinomás betegeken 

végzett ADT monoterápiák összehasonlítva bilaterális orchidectomiával, DES-sel (dietil-

stilbösztrol) és LH-RH-agonistával azonos hatást mutat (evidencia 1a). Indirekt 

összehasonlítás alapján is egyenlınek tőnik a három módszer (evidencia 3). Jelenleg az LH-

RH-agonisták standard elsı vonalbeli kezelésként használhatók. Alkalmazásukkal elkerüljük 

az orchidectómiával összefüggı negatív fizikai és pszichológiai hatásokat és az 

ösztrogénekkel kapcsolatos kardiotoxicitást, a vaszkuláris mellékhatásokat és a 

hepatotoxicitást. Az LHRH- agonista kezelés minimum elsı 4 hetében a flare up elkerülésére 

antiandrogén adása szükséges. Farmakokinetikai adatok alapján a depó injekció adásának 

napján ajánlott az antiandrogént elkezdeni.  

Triptorelin:  

• Decapeptyl Depot 3,75 mg im. 4 hetente 

• Decapeptyl Depot 11,25 mg 3-havi injekció 

• Dipherelin SR 3,75 mg im. 4 hetente 

• Dipherelin SR 11,25 mg im. 3 havonta 

Leuprorelin 

• Lucrin Depo 3,75 mg 3,75 mg im. 4 hetente 

• Lucrin Depot 11,25 mg11,25 mg im. 3 havonta 

• Zoladex Depot 3,6 mg impl. sc. 4 hetente 

• Zoladex LA Depot 10,8 mg impl. sc. 3 havonta 

• Eligard 7,5 mg 1-havi injekció  

• Eligard 22,5 mg 3-havi injekció 

• Eligard 45 mg 6-havi injekció 

Buserelin 

• Suprefact Depot 6,6 mg impl. sc. 2 havonta 

• Suprefact Depot 9,9 mg impl. sc. 3 havonta 

 

Goserelin 

• Zoladex depot 3,6 mg implantátum elıretöltött fecskendıben: 
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IV.3.5.4 Antiandrogének 

A prosztata epithelsejtjeiben, így az adenokarcinóma sejtekben is a DHT helyett az 

antiandrogén kompetitíve kötıdik a nucleolusban lévı androgénreceptorhoz (AR), ezáltal a 

DHT + androgénreceptor komplex nem kötıdik a DNS-hez, amely fokozott apoptosishoz és 

a prosztata karcinóma növekedés gátlásához vezet. 

 

Szteroid típusú antiandrogének:  

Erıs gesztagén hatású szteránvázas vegyület, perifériásan blokkolja az AR-t, negatív 

feedbacken keresztül gátolja a GNRH-, FSH-, LH-képzıdést, és a mellékvese-

aktivitást is csökkenti. Nagy dózisban a megesztrol-acetát citotoxikus. A fı 

mellékhatásai: libidócsökkenés, erectilis diszfunkció, gynaecomastia, 

karidovaszkuláris toxicitás (4–40%) és hepatotoxicitás. 

Ciproteron-acetát (CPA) (Androcur) 100–200 mg/nap: Hatását csak egy 

randomizált vizsgálat hasonlítja össze a standard hormonterápiával (pl. medical 

castration – goserelin). A túlélés szignifikánsan kisebb volt, mint a goserelin karon. 

Két másik tanulmányban CPA monoterápiát végeztek, de túlélést nem közölnek. Bár 

a CPA felezési ideje hosszú (30–40 óra), rendszerint naponta 2–3 alkalommal 100 

mg-ot használnak. Csak egy randomizált összehasonlító vizsgálat (CPA vs. Flutamid) 

történt (EORTC 30892. protokoll) 310 metasztatikus prosztatakarcinomás betegen, 

és a 8 éves követési idı alatt a teljes túlélésben nem mutattak ki különbséget a két 

kar között (evidencia 1b). 

 

Nem szteroid típusú tiszta antiandrogének  

A tesztoszteronelválasztást nem csökkentik. A libidót és a performanciastatust nem 

csökkenti, a csontdenzitást megtartja. Az elérhetı antiandrogének mellékhatásai 

különbözıek.  

 

Flutamid (Fugerel) 3x250 mg/nap: A több mint 20 éve használt, elsı nem szteroid 

típusú antiandrogén pro-drug, és az aktív metabolit felezési ideje 5–6 óra. A terápiás 

szérumszint fenntartásához naponta 3-szor kell bevenni és az ajánlott napi dózis 750 

mg. Erectilis diszfunkcióban nem szenvedı, elırehaladott prosztatakarcinómás 

betegeken történt fázis II vizsgálatban a szexuális funkció 80%-ban megmaradt. Ezt a 

jó értéket az EORTC 30892. számú vizsgálata nem tudta megerısíteni, mert 7 év 

kezelés után a szexuális aktivitás csak a betegek 20%-ánál maradt meg. Elırehaladt 

prosztatakarcinómás betegeken csak két fázis III, randomizált monoterápiás Flutamid 

és standard terápia összehasonlító vizsgálata történt; s mindkét vizsgálatban a két 
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kar között a túlélésben nem volt szignifikáns különbség. Mellékhatások: 

gynaecomastia, diarrhoea, hepatotoxicitás. Terápiás javallat: Monoterápiaként 

(orchiectomiával kiegészítve vagy anélkül), ill. kombinációban adva LHRH-

agonistával, alkalmas elırehaladott stádiumú prosztatakarcinomás betegek 

kezelésére elızıleg kezeletlen, ill. hormonkezelésre nem, vagy rosszul reagáló 

esetekben. B2-C2 (T2b-T4) stádiumú prosztata karcinoma kombinált kezelésének 

részeként a flutamid javallt a tumorvolumen csökkentése, kontrollálhatósága és a 

tünetmentes idıszak meghosszabbítása. 

Nilutamid (Anandron): Hatóanyaga, a nilutamid specifikus, nem-szteroid 

antiandrogén, amely más szteroid receptorra (ösztrogén, progeszteron, mineralo- és 

glukokortokoidok) nem hat, így más hormon-, ill. antihormon-aktivitást nem fejt ki. In 

vitro és in vivo egyaránt kötıdik az androgén receptorhoz, androgén hatás nélkül. Ez 

teljes perifériás antiandrogén hatást eredményez. Kezdı adag: 300 mg/nap 4 hétig, 

fenntartó adag 150 mg/nap. Egy nagy randomizált, kontrollált (N=457 N1 stádiumú 

beteg) összehasonlító vizsgálatban (orchidectómia + 300 mg/nap nilutamid vs. 

orhidectómia + placebo) a kombinált kar szignifikáns elınyt mutatott a túlélésben. 

Terápiás javallat: Metasztatizáló prosztata-karcinóma, amelyben tesztoszteron-

szuppresszió indikált, kémiai vagy sebészi kasztrációval együtt: tesztoszteron által 

kiváltott "fellángolás" korai kezelésére, LHRH-analóggal kombinálva; kiegészítı 

kezelés olyan betegek számára, akik LHRH-analóg kezelést kapnak, vagy már 

átestek orchiectomián. 

 

Bicalutamid (Casodex): Primer monoterápiaként 150 mg/nap dózisban két nagy 

prospektív, randomizált vizsgálatban, összesen 1435 betegen, sebészi és „medical” 

kasztrációval összehasonlítva vizsgálták. N0 stádiumú betegeknél a túlélésben nem 

volt különbség, az N1 stádiumú betegeknél a túlélés (OS) 6 héttel javult, továbbá a 

post hoc analízis csak a 400 ng/ml-nél nagyobb PSA-szintnél mutatott jelentıs 

túlélési eredményt. Két kisebb randomizált vizsgálatban hasonlították össze a nagy 

dózisú bicalutamidot a TAB-bal. Az elsı vizsgálatban (251 beteg; N1 stádiumú 

predominancia) a túlélésben nem volt szignifikáns különbség. A második vizsgálatban 

(220 beteg; M0–M1 stádium) a jól vagy közepesen differenciált tumorok túlélésében 

nem volt különbség (evidencia 1b). Bicalutamid 50 mg/nap dózist a TAB-ban 

regisztrálták. Az 50 mg/nap dózisú monoterápiás bicalutamiddal végzett vizsgálat 

analízisében a kasztráció eredményéhez hasonlítva a túlélés a bicalutamid karon 

kisebb volt (különbség 97 nap). „Early prosztate programban placebóval 

összehasonlítva, kuratív primer kezelés után (prosztatektómia, radioterápia után) 
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lokalizált vagy lokálisan elırehaladott prosztatakarcinomában három különbözı 

klinikai vizsgálatot végeztek, napi 150 mg-os, magas bicalutamid dózissal. A program 

három év után történı elsı értékelésekor az adjuváns bicalutamid a standard 

kezeléshez és placebóhoz viszonyítva 42%-kal csökkentette az objektív progressziót. 

5,5 éves medián követés után a bicalutamid pozitív hatását csak a lokálisan 

elırehaladott (M0 stádium) betegeknél észlelték, de a bicalutamidot kapó betegek 

túlélése a placebóhoz képest csökkent. 7,4 év medián követés után azonban az 

eredmények a progressziómentes túlélésben (PFS) nem mutattak elınyt. A lokálisan 

elırehaladott betegségnél a bicalutamid szignifikánsan javította a PFS-t a standard 

kezeléshez viszonyítva. A sugárterápiát kapó betegcsoportban a bicalutamid 

szignifikánsan javította a túlélést (p=0,03), de a prosztatectomiás csoportban nem volt 

különbség a túlélésben. Összegezve: a nagy dózisú bicalutamid a kasztráció 

alternatívája lokálisan elırehaladott (M0 stádium) betegeknél, de szervre lokalizált 

prosztata karcinomás betegeknél kerülni kell ezt az alkalmazást. Nincs ösztrogén 

típusú mellékhatás. Terápiás javallat: A bicalutamid 150 mg filmtabletta önmagában 

vagy radikális prosztatektómia vagy radioterápia mellett adjuváns terápiaként javallt 

lokálisan elırehaladott prosztatadaganatban szenvedı betegek kezelésére, akiknél 

nagy a betegség progressziójának kockázata. A bicalutamid 150 mg filmtabletta 

javasolt továbbá lokálisan elırehaladott, nem metasztatizáló prosztatadaganat 

kezelésére olyan betegek esetén, akiknél a sebészeti kasztráció vagy egyéb 

gyógyszeres beavatkozás nem vezet eredményre, vagy nem elfogadható. A 

bicalutamid 50 mg terápiás javallata: Elırehaladott prosztata karcinóma LH-RH-

analóggal vagy sebészi kasztrációval kombinált kezelése. 

 

A prosztata karcinóma epithelsejtjében az antiandrogének ugyanazon 

androgénreceptorhoz kötıdnek, ezért ezen hatás szempontjából azonos értékőek, de 

a szteroid típusú antiandrogének még feedback hatással is bírnak, viszont 

mellékhatás szempontjából lényegesen különböznek. A tiszta antiandrogén 

monoterápiával a potencia kb. 80%-ban megtartható, de hatásossága a gold standard 

orchidectomiához viszonyítva szignifikánsan gyengébb. 

 

IV.3.5.5 Komplett androgénblokád (TAB/CAB) 

(szinonimák: totál androgénblokád – TAB; maximális androgénblokád – MAB) Kasztráció 

vagy kémiai kasztráció (LH-RH analóg) a szérum-tesztoszteronszintet 90–95%- ra csökkenti, 
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de a mellékvesébıl származó keringı androgéneket az izom-, zsír- és idegszövet 

tesztoszteronná tudja alakítani, amibıl a prosztata-epithelsejtek DHT-t tudnak csinálni. 

Sebészi vagy kémiai kasztrációhoz adott antiandrogén a prosztatasejtekben az androgén 

receptoron blokkolja ezt a hatást is. A nyirokcsomó vagy távoli áttétes D1–2-es stádiumban 

kis kiterjedéső, kevés tünetet okozó esetekben statisztikailag igazoltan jobb eredményt ad, 

mint egyedül a kasztráció vagy az LH-RH-analóg terápia. A CAB nem szteroid antiandrogén 

monoterápiával való összehasonlításban a CAB javára az 5 éves követés metaanalízise 

csak ~5% túlélési elınyt igazolt (evidencia 1a). CAB esetén a gastrointestinalis, szemészeti 

és hematológiai mellékhatások rosszabbak voltak. Az LH-RH-analóg + nem szteroid 

antiandrogén kombinált terápia kisfokú túlélési elınye mellett a költségei lényegesen 

magasabbak, mint az orchidectómia + antiandrogén.  

 

Adjuváns és neoadjuváns CAB-terápia 

Korai prosztata karcinóma (a klinikai stádium T1–2, olykor T3a) esetén a CAB-ot 

neoadjuváns terápiaként csak a kuratív radioterápia elıtt 3–4 hónapig alkalmazzuk. Ilyen 

esetekben a kuratív radioterápia alatt és után Gleason score >7 esetén egy évig, 8, 9, 10 

Gleason score-nál 3 évig alkalmazzuk a CAB-ot, mivel a progressziómentes túlélés 

szignifikánsan jobb volt.  

 

Minimális androgénblokád (perifériás androgénblokád) 

Finasterid és nem szteroid antiandrogének kombinációja. A finasterid 5-α-reduktáz gátlásán 

keresztül csökkenti a DHT-t, míg az antiandrogén kompetitíve gátolja a DHT 

androgénreceptorhoz kötıdését. A legújabb kutatások megállapítása, hogy az 5-α-reduktáz 

gátlók jól használhatók a prosztatarák prevenciójára, különösen a dutasterid, mely mindkét 

izoenzimet gátolja. A perifériás szérum-tesztoszteronszint a fiziológiás értékek között marad, 

az életminıség jó, és a szexuális funkció a betegek 55–86%-ánál megmarad (evidencia 3). 

Jelenleg még experimentális terápiának tekintendı.  

 

Intermittáló hormonkezelés 

Még alacsony szintő evidenciával rendelkezı alternatív módszer. Fıleg fiatal betegek 

választják, bizonyos ideig a potencia visszatér. A terápia lényege, hogy miután a szérum 

PSA normalizálódott, az LHRH + antiandrogén típusú totál antiandrogén blokádot 

felfüggesztik, a PSA-t havonta ellenırzik, újabb PSA-emelkedés esetén az elhagyott 

kezelést folytatják a PSA újbóli normalizálódásáig. A terápiát mindaddig folytatják, míg a 
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tumoros folyamat hormonrefraktersé válik. Még nem bizonyított, hogy az intermittáló 

hormonkezelés azonos értékő a folyamatos hormonkezeléssel (evidencia 3). A beteg teljes 

felvilágosítása szükséges, amit írásban is meg kell erısíteni, melyben nyilatkozik, hogy a 

kezeléssel járó elınyt és kockázatot elfogadja. Jelenleg futó, számos összehasonlító 

randomizált vizsgálat végleges értékeléséhez még pár év kell. A túlélési és életminıségi 

értékek figyelembevételével dönthetı csak el, hogy hol a helye a számos terápiás 

beavatkozás között. Mai adatok szerint még experimentális terápiának tekintendı. 

 

Azonnali vagy késleltetett ADT 

Elırehaladott prosztata karcinómánál a diagnózis felállításakor az azonnal adott ADT 

összehasonlítva a késleltetett (tünetek megjelenésekor adott) ADT-vel, szignifikánsan 

csökkentette a betegség progresszióját és a komplikációs rátát (evidencia 1b). 

 

 

IV.3.6 Másodvonalbeli hormonmanipuláció 
 

IV.3.6.1 A keringı androgének csökkentése: 

Kasztráció: ha LH-RH-kezelés vagy LHRH- val végzett totál androgénblokád során a szérum 

PSA emelkedik, vagy nem kellıen csökken, amennyiben a szérum tesztoszteronszint 

csökkenése nem éri el a kasztrációs szintet, a sebészi kasztrációval tehetjük teljessé a 

kezelést. A felsorolt esetekben a szérumtesztoszteron ellenırzése után jelenthetı ki, hogy a 

prosztatarák hormonrefrakter.  

IV.3.6.2 Adrenalis androgénszuppresszió: 

Kortikoszteroid adása ACTH-csökkenést eredményez, ez pedig a szérum adrenalis 

androgének (androsztendion, dehidroepiandroszteron-szulfát) és szexhormonkötı globulin 

szérumszintjének csökkenését eredményezi. Ennek elérésére napi 20 mg prednizolon adása 

elegendı. 

A ketokonazol gátolja a tesztoszteron testicularis és az adrenalis androgénszintézisét. Napi 

3x200–400 mg, 20–30% remissziót mutat, jelentıs toxicitást (fıleg máj) regisztráltak. 
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IV.3.6.3 Antiandrogén blokád 

Csak kasztrációs vagy LH-RH-kezelésben részesülı betegeknél, a klinikai tünetek 

rosszabbodása és/vagy PSA-relapszus esetén antiandrogének adásával az eddigi kezelést 

totál androgénblokáddá alakíthatjuk, mellyel újabb eredményeket érhetünk el.  

IV.3.6.4 antiandrogén megvonása (hormone „withdrawal”) 

Total androgénblokád esetén tiszta androgén alkalmazásakor PSA-relapszus vagy klinikai 

progresszió esetén az LH-RH folytatása mellett elhagyjuk a tiszta antiandrogént. Ezután a 

betegek jelentıs százalékánál hosszabb-rövidebb ideig szérum PSA-csökkenést, a klinikai 

tünetek javulását figyelhetjük meg.  

IV.3.6.5 Antiandrogén-csere 

Amennyiben az elızı pont alkalmazása után nem észlelünk PSA-csökkenést, vagy a korábbi 

PSA-csökkenés után ismét PSA progresszió alakul ki, az antiandrogén-csere megkísérlése 

ajánlott (pl. Flutamid után bicalutamid). A fentieken kívül ösztrogénekkel, progeszteronokkal, 

kalcitriollal, szomatosztatinanalógokkal is próbálkoztak.  

Másodvonalbeli hormonmanipulációk csak korlátozott palliatív hatással bírnak. 

 

IV.3.7 A primer tumor és a régiók sugárkezelése 
 

Általános szempontok:  

Prosztatarákban a sugárkezelés lehet primer, posztoperatív és palliatív kezelés. A korai 

prosztatarák kezelésében a sugárterápiával elérhetı lokális kontroll és túlélés a sebészi 

beavatkozáséval megegyezı (evidencia 2c). Ebben a kérdésben I., IIa–b-s evidencia nem áll 

rendelkezésre randomizált, prospektív vizsgálatok hiányában, de a fentieket számos, nagy 

beteganyagon végzett kezelés retrospektív elemzése egybehangzóan igazolja. A 

prosztatarák sugárkezelését lehet brachytherapiával és külsı besugárzással, illetve ezek 

együttesével végezni. A beteg a kezelési módozatokról történt részletes felvilágosítás, a 

mellékhatások típusának és arányának ismeretében dönthet a kezelésrıl. A lokálisan 

elırehaladott, radikális mőtétre nem alkalmas prosztatarákos betegek optimális kezelése 

sugárkezelés és hormonterápia együtt adásával történik (evidencia 1b). TURP után a 

sugárkezeléssel 4–6 hetet várni kell, hogy csökkentsük az urethrastrictura és a vizelet 

inkontinencia kialakulásának veszélyét. Az indikáció felállításához, sugárterápiás célterületek 

kijelöléséhez kockázati csoportokat állítunk fel a recidíva kialakulásának rizikója szerint a 
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prognosztikai tényezık alapján. Ehhez ismerni kell a kezelés elıtti PSA-t, a Gleason score-t 

(egyéb szövettani paraméterek is fontosak, úgymint a pozitív biopsziás minták %-os aránya, 

a perineuralis invázió jelenléte) és a klinikai és/vagy patológiai TNM-statust. 

Céltérfogatok 

A mezıhatárokat a CT alapján bejelölt célterület szabja meg, mely a fenti területeket 1–2 cm-

es biztonsági zónával tartalmazza. 

Prosztata + vezikula szeminális + elsıdleges nyirokrégió (kismedencei mezı) 

Felsı határ: Az L5–S1 határa. 

Elülsı határ: A symphysis elülsı éle elıtt vagy a symphysis felénél.  

Alsó határ: Foramen ischiadicumok alja alatt 1 cm-rel. 

Oldalsó határ: 1–1,5 cm-rel a csontos medencefalon túl. 

Hátsó határ: A S1–3 szegmentnek megfelelıen a sacrum szélességének felénél, ettıl 

caudalisan körülbelül a rektumátmetszet felénél.  

Átlagos mezınagyság: Kb. 15–17 cm x 18–20 cm az izocenterben. 

Prosztata + vezikula szeminálisok 

Az adott intézet betegrögzítési technikájától, beállítási pontosságától függıen 1–2 cm-es 

biztonsági zónával a prosztata és vezikulák. Ha a vezikulák klinikailag nem érintettek, akkor 

elég a vezikulabázisokat befoglalni (a vezikulák caudalis 1,5 cm-es szakasza) körül 

(evidencia 3a). 

Prosztata 

Az adott intézet betegrögzítési technikájától, beállítási pontosságától függıen 1–2 cm-es 

biztonsági zónával a prosztata körül. 

Dozírozás 

Kuratív, egyedüli külsı sugárkezelés dózisa (TURP után, illetve hormonkezeléssel 

kombináltan is ezek az értékek érvényesek) célterület és kockázati csoport szerint:  

Kismedence: 

44–50 Gy/1,8–2 Gy/5x/hét. 

Prosztata + vezikula szeminálisok: 

60–66 Gy/1,8–2/1,8–2Gy/5x/hét. 

Prosztata: 
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70–78 Gy/1,8–2Gy/5x hét. 

Közepes és nagy kockázatú lokalizált tumoroknál: 

a 78 Gy a 70 Gy-vel összehasonlítva javítja a biokémiai relapszusmentességet ( evidencia 

1b). Kis kockázatú tumornál a dózisnövelés 70 Gy feletti dózisokig vitatott.  

Egyedüli LDR brachyterápia dózisa korai prosztata karcinómában: 

Célterület: prosztata 

I-125 izotóppal: 140–145 Gy 

Pd-103 izotóppal 1150–120 Gy 

Kis, esetleg közepes kockázatú, lokalizált, egyedüli HDR prosztatabrachyterápia klinikai 

vizsgálat keretében alkalmazható. Az alkalmazott frakcionálás 4x9,5 Gy – 6x6 Gy közötti. A 

korai eredmények alapján toxicitása és eredményessége az egyedüli seed kezelésével 

összemérhetı (evidencia 3b). 

Primer kombinált sugárkezelés 

(perkután és brachyterápia) a dózisnövelés hatékony formája a közepes vagy nagy 

kockázatú, lokalizált vagy lokálisan elırehaladott prosztatarák sugárkezelésének (evidencia 

2a). 45–60 Gy külsı besugárzást követıen intézeti protokolltól függıen 3x6 Gy – 1x10 Gy 

HDR brachytherapiás, illetve 80–100 Gy LDR (Pd- 103, ill. I-125) izotópmagos (seed) 

dóziskiegészítés történik.  

A posztoperatív besugárzás radikális prosztatektómia után (egyéb prosztatatumor miatt 

végzett mőtéteket nem tekintünk kuratív célú mőtéteknek). Az adjuváns sugárkezelés az 

alábbi indikációs körben szignifikánsan javítja a biokémiai klinikai relapszusmentességet, 

lokális kontrollt, progressziómentes túlélést. A távoli áttétmentes túlélést, illetve az összes 

túlélést az eddigi randomizált vizsgálatok szerint (kb. 10 éves a leghosszabb medián követés 

a vizsgálatokban) nem növeli szignifikánsan az egyedüli mőtéthez képest (evidencia 1b). 

Indikációja: 

• pozitív sebészi szél (R1–2); 

• a vezikula szeminális(ok) infiltrációja (pT3b); 

• extrakapszuláris tumorterjedés (pT3); 

• nyirokcsomó-pozitivitás (pN+): ilyen esetben a hormonterápia az elsıdleges adjuváns 

kezelés, amit egyéb, a lokális relapszusra nézve nagy kockázatú szövettani jelek 

alapján lokoregionális sugárkezelés egészíthet ki. 
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posztoperatív sugárkezelés dózisai: 

Kismedencei mezı: 40–45 Gy/1,8–2Gy/5x/hét. 

Prosztataágy: 60–66 Gy/1,8–2Gy/5x/hét. 

R1-reszekció esetén 60 Gy feletti dózisok szükségesek (evidencia 2b).  

A kuratív indikációval végzett besugárzás technikai részletei  

Konformális mezık 

Legalább négy mezı használata szükséges. A CT és a kezelések lehetıség szerint telt 

hólyaggal történnek. Így részben csökkenthetı a hólyag sugárterhelése, részben, mivel a telt 

hólyag a vékonybeleket a kismedencébıl kitolja, csökkenthet ı a vékonybelek 

sugárterhelése. A kezelésekhez az adott intézetben vizsgált és ismert pontosságú 

betegrögzítı használata ajánlott. 

Palliatív sugárkezelés 

A kismedence palliatív sugárkezelése N+ vagy M+ esetén obstrukciós tünetek, perinealis 

terjedés okozta fájdalom, uréter elzáródás, hólyagnyálkahártya infiltrációja miatti haematuria 

miatt jöhet szóba. A dózis egyénre szabott, 10x3 Gy és 50 Gy/2 Gy között változik a beteg 

állapotától, a panaszok jellegétıl, valamint a várható élettartamtól függıen. Paraaortalis és 

ossealis metasztázisok jó palliatív effektussal sugár kezelhetık. Kevert vagy litikus 

csontmetasztázisokban (újabb vizsgálatok szerint osteoblasticusokban is) az együtt adott 

biszfoszfonátok tovább javítják a fájdalomcsillapító effektust (evidencia 3a). A beteg 

életminıségét meghatározó paraméterek alapján rövid életkilátásnál az egyszeri vagy 

néhány frakcióban a csontra adott palliatív sugárkezelés (1x8 Gy) ugyanolyan hatékony, mint 

a frakcionált besugárzás (10x3 Gy, 20x2 Gy). Elıbbi esetben a reirradiáció aránya nagyobb 

(kb. 1,5x-es), mint az egyszeri kezelésnél (1a evidencia). Disszeminált csontmetasztázisok 

esetén szisztémás izotópkezelés jön szóba. Fájdalomcsillapító hatékonysága a külsı 

besugárzáséval megegyezik, indikációja a metasztázisok számától, a korábbi kezelésektıl, a 

beteg általános állapotától függ. 

 

 

IV.4 A lokálisan elırehaladott prosztatarák kezelése 
 

Ebbe a csoportba tartoznak a még nem metasztatizált, de a szervhatárokat már túllépett 

daganatok, azaz a T3b-T4 M0 N0 stádium. Radikális mőtét természetesen nem jön szóba, 
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hiszen a beteget tumormentessé nem lehet tenni, valamint a gyors perineuralis terjedés miatt 

távoli mikrometasztázisok valószínősíthetık.  

Az antiandrogének nagy dózisban (150 mg) monoterápiában is adhatók, vagy 

kombinációban az LH-RH analógokkal a total androgén blokád (TAB) részeként.  

A lokális irradiatio hasznos lehet, a brachyterápia viszont értelmetlen a periprosztaticus 

terjedés miatt. Az onko-chemoterápia már jó hatással alkalmazható. 

IV.4.1 Palliatív transzuretrális reszekció (TUR) 
Obstrukció esetén indokolt. A prosztatarák kórismézése idején fennálló obstrukció a kezelés 

hatására javulhat. 

IV.4.2 Perkután nefrosztóma 
Prosztatarák okozta ureterobstrukció esetén javasolt. 

IV.4.3 Kemoterápia 
Hormonrefrakter állapot kritériumai és biológiai jellemzıi: Hormonrefrakter vagy androgén 

independens prosztata karcinóma (HRPC), D3 

• A prosztatakarcinomában meghaltak majdnem mindegyikénél HRPC alakul ki. 

• HRPC esetén az AR (androgénreceptor) mutációját és a myc onkogén amplifikációját 

mutatták ki.  

• Az elsı vonalbeli hormonterápia alatt emelkedik a PSA és/vagy a kezelés elıtt 

kimutatott áttétek növekednek, vagy új laesiók jelennek meg. 

• Az antiandrogén monoterápiát kivéve a szérumtesztoszteron a kasztrációs szinten 

van (<2,0 nmol/l). 

 

 

IV.5 Progresszió, a hormonrefrakter prosztatarák kemoterápiája 
 

 
Mint írtuk kezdetben a prosztatarák hormondependens, pontosabban a rosszindulatú sejtek 

döntı része az, majd a kezelés folyamán egyre inkább elıtérbe kerülnek a hormonra 

kevésbé érzékeny sejtcsoportok, idıvel ezek válnak meghatározóvá, amikor is a betegség 

rapid progressziónak indul. Erre általában a primer kezelést követıen 18-36 hónappal kell 

számítani, a PSA érték ismét gyorsan emelkedni kezd. Ekkor elsı lépésként a korábbi 

kezelés revideálását végezzük el, kemoterapeutikumokat vetünk be. Ha ez nem elégséges 

és korábban az orchidectómia nem történt meg, ezt elvégezzük, szteroid szintézis gátlók, 

corticosteroid és oestrogen is adható, melyektıl inkább szubjektív javulás várható. A 
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progrediáló fájdalmak miatt kifejezett a betegek analgetikum igénye, ami akár a morphin 

származék is lehet. Sajnos a kezelésekre adott terápiás válasz ill. a remissziós ráta javulása 

minimális. 

 

A betegség progressziójának megítélése a csont metasztázisokkal összefüggésben a késıi 

stádiumban nem könnyő feladat, mert az elırehaladott életkorban a halálhoz vezetı egyéb 

komorbiditások száma is növekszik. A teljes túlélési mutató marad az arany standard.  

 

Randomizált, kontrolált vizsgálatok retrospektív elemzése azt mutatja, hogy a PSA 

progressziójának definíciója, ha a PSA értékéneke növekszik ≥ 25%, vagy az abszolút 

növekedése > 2 vagy 5ng/ml érték. Ez a legszignifikánsabb prediktora a túlélésnek azon 

betegekben, ahol a újonnan diagnosztizálásra került metasztatikus prosztatarákot ADT-vel 

kezelték valamint a kemoterápiával kezelt metasztatikus hormonrefrakter prosztatarákos 

estekben. 

 

12. táblázat: Progresszió valószínősége 
% beteg, biokémiai progresszió 
kuratív terápiát követıen  5 év 10 év 

alacsony rizikójú csoport 5% (RP után) 
23% (HIFU után) 26% (post RP) 

közepes rizikójú csoport 9-25% (RP után) 
23% (HIFU után) 16-41% (post RP) 

magas rizikójú csoport 32-65% (RP után)  
(helyileg kiterjedt) nagyon magas rizikójú 
csoport 

50-70% (RP után) 
50-80% (RP után) 59-84% 

Forrás: Soulié Progres Uro 2007, Soulié Cancer Radioth 2010 
 
 
 

IV.5.1 A hormonrefrakter prosztatarák elsıvonalbeli kemoterápiás 
kezelése 

 

A hormonrefrakter prosztatarák eredményes kezelése néhány éve lehetséges, melyet több 

fázis III vizsgálat eredménye támaszt alá (1b evidencia).  

A TAX 327 vizsgálatban 1006 beteget randomizáltak mitoxantron, illetve heti alacsony és 3 

hetente adott, szokásos dózisú docetaxel kezelésre. Az összes beteg napi 2x5 mg 

prednizolont is kapott. A docetaxelt tartalmazó karok szignifikánsan 2–2,5 hónappal 

meghosszabbították a túlélést. A docetaxel kezelésen lévı betegek 45–48%-a ért el >50% 

PSA érték csökkenést, míg csupán 32% a mitoxantron karon. Szignifikáns fájdalomcsillapító 

hatást a betegek 31–35%- ánál észleltek a docetaxel karokon, míg a mitoxantron karon 22%-
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nál értek el kedvezı eredményt. A nem kívánt események aránya hasonló volt a különbözı 

karok között. A TAX 327 vizsgálat a docetaxel túlélés terén nyújtott elınyét igazolta 

mitoxantronnal szemben kasztrációrezisztens, metasztatikus prosztatarákban. 

A SWOG-99-16 vizsgálat (docetaxel 60 mg/m2 3 hetente, 2. napon, Estramustin 280 mg 

3x/die, 1–5. napon, premedicatio: dexamethason 20 mg 3x/die, 1. napon vs. Mitoxantron 12 

mg/m2 3 hetente, 1. napon, Prednison 5 mg 2x/die).  A kezelés idıtartama 12 ciklus volt. A 

Docetaxel és a mitoxantron dózisát 70 mg/m2 és 14 mg/m2-re lehetett emelni, amennyiben 3 

vagy 4 fokú toxicitás nem jelentkezett az elsı ciklusban. 

 

A docetaxel-estramustin kemoterápia hatásosabbnak bizonyult a mitoxantrone/prednisone 

kombinációnál: 20%-kal megnöveli a betegek teljes túlélését (HR=0.80 (95% CI: 0.67–0.97); 

p=0.02), 27%-kal növelte a progresszió mentes túlélést, a biokémiai választ (PSA) 27%-ról 

50 %-ra és 11%-ról 17-ra növelte az objektív válasz arányát, a másodlagos végpont 

tekintetében a PFS a docetaxel + estramustin esetében (6,3 hónap), míg a mitoxantron + 

prednison esetében (3,2 hónap) volt (p< 0.001 a docetaxel kar javára). 

 

A docetaxel-estramustin kezelés elınyét igazolta a mitoxantronnal szemben, azonban az 

estramustinhoz köthetı kedvezıtlen mellékhatás profil mellett a monoterápiaként alkalmazott 

docetaxelhez képest terápiás elıny nélkül magas a thromboemboliás és a karidovaszkuláris 

kockázat. A túlélési elıny, a fájdalomcsillapító hatás és az életminıség javulása miatt a 

docetaxel monoterápia a hormonrefrakter, áttétes, progressziót mutató betegek elsı 

vonalbeli kezelése (1b evidencia). Nagy betegcsoport bevonásával igazolták, hogy a 

csontfájdalmak palliatív kezelésére alkalmas a mitoxantron-prednizolon kombináció, amely 

másodvonalban alkalmazható (1b evidencia). Amennyiben a docetaxel kezelés nagy 

rizikóval járna, individuális döntés alapján elsı vonalban is adható.  

A Satraplatin orálisan alkalmazható platinakomplex, amely számottevı aktivitást mutatott a 

betegek másodvonalbeli kezelésében több fázis III klinikai vizsgálatban, így a hatóságok által 

történı elfogadása 2007- ben várható (1b evidencia). A klinikai gyakorlatban szükség lehet 

további palliatív kezelésre is.  

Az estramustint az elmúlt évtizedekben monoterápiaként gyakran alkalmazták, azonban 

objektív terápiás elınyt nem mutatott, így a korszerő kezelési lehetıségek mellett 

alkalmazási lehetısége korlátozott. Legutóbb vinblastinnal kombinációban adagolva jelentıs 

mellékhatások mellett a PSA-szint alakulásában kismértékő elınyt tapasztaltak a túlélés 

meghosszabbodása nélkül (2a evidencia).  
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Számos klinikai vizsgálat igazolta a ciklofoszfamid intravénás alkalmazását, újabban orálisan 

alkalmazva értek el jó eredményeket (2a evidencia). 

A doxorubicin és annak pegilált formája monoterápiában vagy radioizotóppal kombinálva 

hatásos fájdalomcsillapítást eredményezhet (evidencia 2a).  

Az 5-Fu, methotrexat, cisplatin vagy carboplatin monoterápiaként való alkalmazásával is 

lehet átmeneti palliatív hatást (fájdalomcsökkenést, életminıség-javulást) elérni, de ezek 

alkalmazásával sem lehet túlélés meghosszabbodást elérni.  

Az elırehaladott, csontáttétekkel rendelkezı betegeknél a kemoterápiával együtt alkalmazott 

biszfoszfonátok megelızhetik a csonttörések, a gerincvelı-kompresszió elıfordulását. 

Zoledronáttal kezelt betegek körében a csonttörések elıfordulása szignifikánsan csökkent, 

és szignifikánsan javította az életminıséget (evidencia 1b). A zoledronátot 3–4 hetente, 4 mg 

dózisban, 15 perces NaCl infúzióban alkalmazzuk.  

Kedvezı adatok győltek a csontáttétek okozta fájdalmak enyhítésében a béta-sugárzó 

stroncium-89 és szamárium-153 alkalmazásával, azonban a csontvelıt deprimáló hatásuk 

számottevı, korlátozhatja a betegek kemoterápiás kezelését. 

 

Docetaxel (Taxotere) 

• 75 mg/m2 1 órás infúzióban 3 hetente; 

• napi 2x5 mg prednizolon p. o., 1–21. nap; 

• 30 mg/m2 30 perces infúzióban. A kezelés elıtt 12 és 3 órával 8-8 mg dexamethason p. o. 

premedikáció szükséges. 

Docetaxel (Taxotere) 

• 30 mg/m2 30 perces infúzióban az 1., 8., 15., 22., 29. napján a 6 hetes ciklus során; 

• napi 2x5 mg prednizolon p. o., 1–42. nap. A kezelés elıtt 1 órával 8 mg dexamethason p. o. 

premedikáció szükséges. Elsı vonalú kemoterápiaként a docetaxel (Taxotere) + prednizolon 

terápiát az FDA 2004 május 19-én, az EEA 2004. október 20-án regisztrálta. Jelenleg a 

docetaxel az egyetlen kemoterápia, mely a túlélést szignifikánsan növeli. 2006. januártól 

Magyarországon az OEP elsı vonalú kezelésként támogatja.  
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IV.5.2 Másodvonalbeli kezelés 
 

Léteznek betegek, akik nem reagálnak (non-responder) a kezelésre. A kezdetben docetaxel 

kezelésre reagálók is végül progrediálnak. Nem egyetlen mechanizmus áll a docetaxel 

rezisztencia hátterében. Általában két mechanizmus felelıs a taxán rezisztenciáért: fokozott  

ATP-transporter expresszió (pl. Pglycoprotein), tubulin változás. Egyéb mechanizmus (pl. 

apoptózis szabályozásának megváltozása HER2 túltermelıdés esetén). Progresszió 

esetében sokszor mitoxantront kapott a beteg, amely bár az életminıséget kedvezıen 

befolyásolta, sem ez, sem más készítmény nem tudta javítani a teljes túlélést. 

A cabazitaxel a tubulinhoz kötıdı taxánok egyik új képviselıje, amely a docetaxelre 

rezisztens kisérleti modelleknél daganatellenes aktivitást mutatott. Fázis III. vizsgálatban 

(TROPIC) arra keresték a választ, hogy a cabazitaxel+prednizolon kombináció javítja-e a 

teljes túlélést a mitoxantron-prednizolon rezsimhez képest azoknál a betegeknél, akik esetén 

a metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarák a docetaxelkezelés ellenére progrediál.  

Az elsı terápia, mely jelentıs túlélési elınyt biztosít a hormonra nem reagáló áttétes 

prosztatarák másodvonalbeli kezelésében. A medián túlélés (medián OS) 2,4 hónappal 

növekedett a cabazitaxel csoportban, mely elıny hosszútávon is magmaradt (24 hónap után 

a túlélés 27.8% a cabazitaxel karon vs. 16.5% a mitoxantrone karon). A halálozás 

tekintetében 28% relatív rizikó csökkenés történt (HR=0.72, P<.0001). Az alcsoport 

analízisben konzekvens eredmények keletkeztek az OS vonatkozásában. A másodlagos 

végpontok (PFS, RR) is szignifikánsan jobbak: 39% relatív rizikó csökkenés a progresszió 

vonatkozásában (medián TTP 8.8 hó vs. 5.4 hó (HR=0.61; 95% CI, 0.49-0.76; p<0.0001), 

25% relatív rizikó csökkenés a PSA progresszió vonatkozásában (medián TTP (PSA) 6.4 hó 

vs. 3.1 hó (HR=0.75; 95% CI, 0.63-0.90; p=0.0010), RR 14.4% (95%CI: 9.6–19.3) vs. 4.4% 

(95%CI: 1.6–7.2) (p=0.0005) 

 

Cabazitaxel 

• 25 mg/m2 3 hetente 

• prednison, H2 receptor antagonista és antihisztamin adása i.v infúzióban legkésıbb 

30 perccel minden cabazitaxel dózis elıtt 

Mitoxantron 

• 12 mg/m2 infúzióban 3 hetente; 

• napi 2x5 mg prednizolon p. o., 1–21. nap.  



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 51

Satraplatin 

• 85 mg/m2 5 napig 5 hetente; 

• napi 2x5 mg prednizolon p. o., 1–35. nap. 

Estracyt: 

• 10 mg/kg p. os folyamatosan, napi 3 részre elosztva; vagy 

• 150–300 mg iv. 20 napig, majd 2x2 caps. 

Doxorubicin: 

• 20 mg/m2 hetente infúzióban vagy 

• 60 mg/m2 infúzióban 3 hetente. 

5-Fluorouracil: 

• 500 mg/m2 infúzióban hetente. 

Prednisolon: 

• 20 mg p. os, 1–20. nap; 

• ismételve10 nap szünet után. Fıleg szubjektív javulás érhetı el, az élettartamot nem 

növeli. A remissziós idı mediánja (fıleg SD, ritkán PR) 6 hónap. 

 

 

IV.6 Áttétek 
 

Hormonrezisztencia kialakulása és másodvonalú hormonmanipulációk után, a 

szérumtesztoszteron kasztrációs szinten tartása mellett, elsı vonalú kezelésként Taxotere + 

prednizolon ajánlott. Az említett terápia melletti rezisztencia vagy progresszió esetén más 

kemoterápiás és/vagy radioterápiás kezelés (pl. radioterápia, stroncium-, szamáriumizotópos 

kezelés) is adható. 

Más palliatív terápia 

• Az áttétes prosztata karcinomák csontmetasztázisai dominálóan osteoblasticus 

típusúak. Az elırehaladott prosztatarákok biszfoszfonát kezelésével csak a 

zoledronsavnak (Zometa) van bizonyítottan szignifikánsan SRE-t (sceletal related 

events) csökkentı hatása. Litikus esetekben más biszfoszfanát is adható. 
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• Hormon- és kemoterápiára, biszfoszfonát adására nem szőnı erıs csontfájdalmak 

vagy fraktúraveszély esetén palliatív irradiáció vagy izotóp (stroncium, szamárium 

stb.) is alkalmazható. 

• Hormonrefrakter diffúz generalizált csontfájdalmaknál izotópterápia (Metastron) 

válhat szükségessé. 

• Nagyfokú anémia esetén transzfúzió adása indokolt. 

• Fájdalom esetén más helyen ismertetett fájdalomcsillapítók adása szükséges. 

Korai diagnózis 

Sok daganathoz hasonlóan a prosztatadaganatok is csak elırehaladott (C–D) stádiumban 

okoznak klinikai tünetet, gyógyítható (A–B) stádiumban a folyamat csak szőréssel, korai 

diagnózissal fedezhetı fel. Az in situ karcinómáktól a klinikailag kimutatható stádiumig 6–8 

év telik el, ezért volna idı, lehetıség az 50–70 év közötti korosztály 1–2 évente történı 

rendszeres átvizsgálására, így szükség esetén mód nyílna a teljes gyógyulás reményében 

az idıbeni beavatkozásra. Magyarországon a férfiak daganatos halálozásában a 

prosztatadaganat a 4. helyen van. Az utóbbi években évi ~1400 beteg hal meg. Ezen 

változtatni jelenleg csak az alábbiakban ajánlott szőrı jellegő korai diagnózissal és ennek 

megfelelı terápiával volna lehetıség. 

A prosztatarák kezelésének stádium-orientált kezelési elvei 

13. táblázat: Várható élettartam 

 Több, mint 10 év Kevesebb mint 10 év 
T1b-T2N0M0 Radikális prosztatektómia Wait and see, sugárkezelés 
T3N0M0 Radikális prosztatektómia Hormonterápia, sugárkezelés 
T4N0-N+M0 Hormonterápia Hormonterápia 
TxNxM1 Hormonterápia Hormonterápia 
Forrás: Szakmai irányelv 
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V Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 
 
 
A nemzetközi szakmai irányelvek közül az European Association of Urology (EAU) 2010-es 

ajánlását mutatjuk be részletesen. 

 

Az EAU szerint a prosztatarák prognosztikus csoportjai a következık: 

 

14. táblázat: A prosztatarák prognosztikus csoportjai 
Csoport I T1a-c N0 M0 PSA< 10 Gleason ≤ 6 
 T2a N0 M0 PSA< 10 Gleason ≤ 6 
Csoport IIA T1a-c N0 M0 PSA< 20 Gleason ≤ 7 
 T1a-c N0 M0 PSA≥ 10 < 20 Gleason ≤ 6 
 T2a,b N0 M0 PSA< 20 Gleason ≤ 7 
Csoport IIB T2c N0 M0 bármely PSA bármely Gleason 
 T1-2 N0 M0 PSA≥ 20 bármely Gleason 
 T1-2 N0 M0 bármely PSA Gleason ≥ 8 
Csoport III T3a, b N0 M0 bármely PSA bármely Gleason 
Csoport IV. T4 N0 M0 bármely PSA bármely Gleason 
 bármely T N1 M0 bármely PSA bármely Gleason 
 bármely T bármely N M0 bármely PSA bármely Gleason 
 

15. táblázat: A prosztatarták staging-je 
 Ajánlás Ajánlás 

szintje 
1 A kóros rektális digitális vizsgálat illetve az emelkedett PSA eredmény 

prosztatarákra utalhat. Hogy mely az a PSA érték, mely még normálnak 
tekinthetı, nincsen egyértelmően meghatározva, de fiatal férfiak esetében a 
leggyakrabban használt érték a < 2-3 ng/ml. 

C 

2 A prosztatarák diagnózisa a szövettani eredményen alapszik. 
A biopszia és egyéb staging vizsgálatok csak az esetben javasoltak, ha 
befolyásolják a beteg kezelését. 

B 
C 

3 A szuszpekt prosztatarákos esetekben a TRUS vezérelt biopsziás 
mintavétel az ajánlott eljárási mód. Az egyik oldalról elindulva, 
szisztematikus mintavétel javasolt, legalább 10 szeletben, a nagyobb 
prosztata esetében több szeletben is. 

B 

•  a tranzicionális zóna biopsziája nem ajánlott az elsı körben, mert 
alacsony a felismerési arány 

C 

•  az ismételt biopsziák indikációja fenn áll a következık esetében 
(kóros rektális tapintás, emelkedett PSA, az elsı biopszia felveti a 
malignitás lehetıségét) 

B 

általánosságban javaslat a további (három vagy több) biopszia elvégzésére 
nincsen; a döntést mindig egyénileg kell meghozni 

C 

4 A prosztata biopsziás betegeket transrectalis, periprosztatikus lokális 
anaesthesiában lehet részesíteni. 

A 

5 A prosztatarák T stádiumának (staging) megállapítása a rektális vizsgálaton 
és esetleg az MRI vizsgálat eredményén alapszik. A további eredmények 
kaphatóak a pozitív biopsziás szeletek számából, elhelyezkedésébıl, a 

C 
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tumor gradebıl és a szérum PSA értékébıl. 
A TRUS használata korlátozott a limitált feloldóképesség miatt, ami 
csökkent szenzitivitásban nyilvánul meg és ennek következtében 
understaginget eredményezhet. 

C 

6 A nyirokcsomó státusz (N stádium) csak azon esetben fontos, ha kuratív 
terápia tervezett. T2 vagy alacsonyabb T stádiumú betegek esetében, ha a 
PSA < 20 ng/ml és a Gleason score ≤ 6 esetében a nyirokcsomó pozitivitás 
esélye kisebb, mint 10% és így elhagyható a nyirokcsomók disszekciója. 
Mivel a kis nyirokcsomók (< 5 mm) kimutatásának a lehetısége jelentısen 
korlátozott, így ezért a kismedencei nyirokcsomók disszekciója az egyetlen 
megbízható eljárás a klinikailag lokalizált prosztatarák stagingjének 
maghatározásában. 

B 

Jelenleg a nyirokcsomó metasztázisok felderítésének egyetlen módja a 
sentinel nyirokcsomók eltávolítása vagy a kiterjesztett kismedencei 
nyirokcsomók blokkdisszekciója, melyek alkalmasak a prosztatarák N 
stádiumának megfelelı stagingjére. 

C 

7 A csontmetasztázisok (M stádium) meghatározásának legjobb módja a 
csontscintigráfia elvégzése. Ez az eljárás nem javasolt tünetmentes 
betegeknek, ha a PSA < 20 ng/ml és a tumor jól vagy közepesen 
differenciált.  

B 

Bizonytalan estekben 11C-Choline vagy PET/CT elvégzése értékes lehet, 
különösen az aktív csontmetasztázisok és a csont újraépülés 
megkülönböztetésében. 

C 

 

V.1 Kezelés: halasztott kezelés (Watchful waiting/active 
monitoring) 

 

V.1.1 Lokalizált prosztatarák (T1-T2, Nx-N0, M0) 
A klinikai T1c stádiumú tumorok az új daganatos esetek 40-50%-át képviselik. A kicsi, 

lokalizált, jól differenciált daganatok elıfordulási gyakorisága növekszik, valószínőleg a 

prosztata szőrések növekvı számának és a többszörös mintavételő biopsziáknak 

köszönhetıen. Az elmúlt 20 évben eltolódás következett be a magasabb Gleason scorú 

szövettannal rendelkezı betegek felé, még a mikroszkopikus daganatok esetében is. 

 

V.1.2 Lokálisan kiterjedt prosztatarák (T3-4, Nx-N0, M0) 
 

16. táblázat: Ajánlás a halasztott kezelésrıl a lokálisan kiterjedt prosztatarák esetén 
Indikáció Evidencia 

szint 
feltételezetten lokalizált prosztatarák (Nx-N0, M0)  

T1a: jól vagy közepesen differenciált tumor. Fiatalabb betegek esetében, 
ha az életkilátás > 10 év, ismételt PSA meghatározás, TRUS és biopszia 
elvégzése javasolt. 

2a 

T1b-T2b: jól vagy közepesen differenciált tumor. Tünetmentes betegekben 
az életkilátások < 10 év. 

2a 
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A legalacsonyabb daganatos progresszió esetén az aktív surveillance-be 
való beválasztási kritériumok a következık: PSA ≤ 10 ng/ml, Gleason 
score ≤ 6, ≤ 2 pozitív biopszia, ≤ 50% daganatos szövet biopsziánként, 
cT1c-2a 

 

T1b-T2b stádiumú betegek, akik jól informáltak, együttmőködıek és a 
daganatuk jól differenciált (Gleason 2-4) és az életkilátásuk 10-15 év. 

 

minden beteg, aki nem akarja elfogadni az aktív kezeléssel járó 
mellékhatásokat. 

 

Jól informált, együttmőködı, tünetmentes betegek magas PSA-val, akik 
gyógyulása bizonytalan. 

3 

Lokálisan kiterjedt daganat (T3-T4)  
Tünetmentes betegek, jól vagy közepesen differenciált tumorral, rövid 
életkilátással 

3 

PSA < 50 ng/ml és a PSA DT > 12 hónap 1 
Metasztatikus prosztatarák (M1)  

Nagyon ritka esetekben, tünetmentes betegek esetében és közeli follow 
up esetében. 

4 

 

V.2 Kezelés: radikális prosztatektómia (RP)  
 

V.2.1 Alacsony rizikójú, lokalizált prosztatarák: cT1-T2 és Gleason core 
2-6, PSA < 10 

Alacsony rizikójú, lokalizált prosztatarák esetében a beteget informálni kell azon randomizált 

klinikai vizsgálat eredményeirıl, mely összehasonlítja a retropubikus RP és a watchful 

waiting eredményeit lokalizált prosztatarák esetében. Ebben a vizsgálatban a 65 évesnél 

idısebb betegekben RP csökkentette a prosztatarák specifikus halálozást és a 

metasztázisok valószínőségét 10 évvel a mőtétet követıen. 

A kiterjesztett kismedencei nyirokcsomó disszekció nem szükséges ebben a csoportban, 

mert a pozitív nyirokcsomók aránya nem haladja meg a 7%-ot. 

 

V.2.2 Közepes rizikójú, lokalizált prosztatarák: cT2b-T2c vagy Gleason 
score = 7 vagy a PSA 10-20 

Azon betegek, akiknek a közepes rizikójú, lokalizált prosztatarákban szenvednek, informálni 

kell arról a randomizált klinikai vizsgálat eredményeirıl, mely összehasonlítja a RRP-t és a 

watchful waitinget. Ebben a vizsgálatban a RP csökkentette a prosztatarák halálozását és a 

metasztázisok valószínőségét 10 évvel a mőtétet követıen olyan férfi betegekben, akik 

életkora < 65 év. 

A kismedencei nyirokcsomó disszekciót el kell végezni a közepes rizikójú, lokalizált 

prosztatarákos betegek esetében, ha a nyirokcsomó pozitivitás becsült valószínősége 
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nagyobb, mint 7%. Minden egyéb más esetben, a kismedencei nyirokcsomó  disszekció 

elhagyható. A limitált nyirokcsomó disszekció elvégzése nem indokolt, mivel az érintett 

nyirokcsomók legalább felét nem érinti. 

 

V.2.3 Magas rizikójú, lokalizált prosztatarák: Ct3a vagy Gleason score 8-
10 vagy PSA > 20 

A kismedencei nyirokcsomó disszekciót el kell végezni minden magas rizikójú betegnél, 

mivel  az alábecsült nyirokcsomó pozitivitás esélye 15-40%. A limitált nyirokcsomó 

disszekció elvégzése nem indokolt, mivel az érintett nyirokcsomók legalább felét nem érinti. 

 

V.2.4 Nagyon magas rizikójú, lokalizált prosztatarák: Ct3b-T4 N0 vagy 
bármely T, N1 

Szükség van a lokális kontrollra, úgy mint a mikroszkopikus metasztázisok kezelésére, 

melyek a diagnózis pillanatában még nem voltak ismertek. Az optimális kezelés gyakran 

többszörös kezelési típust tesz szükségessé. Ezen beteg kezelésének meghatározásához 

minden szempontot figyelembe vevı multidiszciplináris team döntése szükséges. A 

nyirokcsomó pozitív esetek általában progrediálnak és minden nyirokcsomó pozitív beteg 

kezelése végül sikertelen lesz. Klinikai vizsgálat eredménye alapján nyirokcsomó pozitív 

esetekben a RP túlélési eredményt hozhat azon betegcsoporthoz képest, akiknél nem végzik 

el a RP-t.  

 

V.3 A kiterjesztet kismedencei nyirokcsomó kiirtás indikációja 
 

A kismedencei nyirokcsomó disszekció szerepet játszhat azon közepes rizikóval rendelkezı 

betegcsoportban, ahol > 7% az esély a nomogramm alapján a nyirokcsomó pozitivitásra. A 

kismedencei nyirokcsomó disszekció növeli a staging pontosságát és befolyásolja a döntést 

figyelembe véve az adjuváns kezelést. Az eltávolított nyirokcsomók száma korrelál a 

progresszióig eltelt idıvel (TTP). A sebészi beavatkozáshoz kapcsolódó morbiditást 

kiegyensúlyozza ennek a terápiás hatása, a döntést azonban mindig egyéni mérlegelést 

követıen kell meghozni. 
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V.4 Neoadjuváns hormonkezelés és radikális prosztatektómia (RP) 
 

A radikális prosztatektómiát megelızı neoadjuváns hormonkezelés nem jelent szignifikáns 

túlélési elınyt a csak radikális prosztatektómiával szemben. A radikális prosztatektómiát 

megelızı neoadjuváns hormonkezelés jelentısen javítja a lokális patológiai jellemzıket, 

mint a patológiai down staging, pozitív sebészi szél és a pozitív nyirokcsomók számát. A 

radikális prosztatektómiát követı adjuváns hormonkezelés nem mutat túlélési elınyt 10 év 

távlatában. 

17. táblázat: Ajánlás a neoadjuváns hormonkezelésrıl és radikális prosztatektómiáról 
Indikáció Evidencia 

szint 

Az alacsony és közepes rizikójú, lokalizált prosztatarákkal rendelkezı 

betegeknél (cT1a-T2b és Gleason score 2-7 és PSA ≤ 20), ha az életkilátás > 

10 év 

1b 

opcionális  

olyan szelektált esetekben, ahol kismérető, de nagy rizikójú lokalizált a 

prosztatarák (cT3avagy Gleason score 8-10 vagy a PSA > 20)  

3 

erısen szelektált betegek, akiknél a lokalizált prosztatarák kismérető és nagyon 

magas kockázatú (cT3b-T4 N0 vagy bármely T, N1) 

3 

Ajánlás  

Nem javasolt a GnRH analógokkal végzett, rövid ideig tartó (3 hónapos) 

neoadjuváns terápia a T1 és a T2 daganatok stádiumába. 

1a 

Az idegkímélı radikális mőtét végrehajtása megkísérelhetı olyan betegeknél, 

akiknél kicsi az esély az extrakapszuláris daganat terjedésére.(T1c, gleason 

score < 7és a PSA < 10 ng/ml vagy Lásd a Partin nomogrammot) 

3 

Unilateralis idegkímélı mőtét egy lehetıség a T2a daganat esetében 4 
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V.5 Kezelés: definitív besugárzás 
 

18. táblázat: Ajánlás a definitív besugárzásról 
Ajánlás Evidencia 

szint 
Lokalizált prosztatarák esetében T1c-T2c N0 M0, 3D-CRT intenzitás modulált 
radioterápiával vagy anélkül javasolt fiatalabb betegekben is, akik 
visszautasítják a mőtétet. Erıs evidencia áll rendelkezésre arra vonatkozólag, 
hogy az alacsony, a közepes és a magas rizikójú betegeknek elınyt jelent ez a 
kiterjesztés. 

1a 

A magas rizikójú betegeknél a radioterápiát megelızıen és az alatt folytatott 
kezelés megemeli a teljes túlélési arányt, de az EORTC 22961 vizsgálat alapján 
a három éves adjuváns ADT jobb eredményeket hoz. 

2a 

A cT1-T2a, Gleason score < 7 (vagy 3+4), PSA ≤ 10 ng/ml, prosztata volumen ≤ 
50 ml esetében a transzperineális intersticiális brachyterápia egy lehetséges 
kezelési mód, korábbi TURP nélkül és jó IPSS esetében. 

2b 

A RP-t követı azonnali külsı besugárzás patológiai T3 N0 M0 stádiummal 
rendelkezı betegeknél javítja a teljes túlélést, a biokémiai és klinikai relapszust. 
A betegségmentes túlélést elsısorban a pozitív sebészi széllel rendelkezı 
betegek esetében. 

1b 

Alternatív megoldás a biokémiai progresszió idején adott besugárzás, még 
mielıtt a PSA szint 0,5 ng/ml fölé emelkedne. 

3 

Lokálisan kiterjedt prosztatarák esetében (T3-4 N0 M0), WHO 0-2 performansz 
státuszú betegeknél, külsı besugárzás esetében a teljes túlélés javult három év 
távlatában a konkomittáló és adjuváns hormonkezelés hatására. 

1a 

A betegek egy részében (T2c-T3 N0-x, Gleason score 2-6) a rövid ADT az 
irradiációt megelızıen, illetve a terápia alatt alkalmazott irradiáció elınyösen 
befolyásolhatja a teljes túlélést. 

1b 

A nagyon magas kockázatú ( c-pN1 M0), súlyos kísérıbetegséggel nem 
rendelkezı betegek esetében, a kismedencei külsı besugárzás, illetve és 
azonnali hosszú távú adjuváns hormonkezelés javítja a túlélést, a metasztázis 
kialakulásának esélyét, illetve a biokémiai kontrollt. 

2b 

  

V.6 Kísérleti stádiumban lévı helyi kezelések 
 

19. táblázat: Ajánlás a kísérleti stádiumban lévı helyi kezelésekrıl  
Ajánlás Ajánlás 
Azon betegeknél, akik nem alkalmasak a mőtétre, illetve az életkilátásaik 
alacsonyabbak mint 10 év, azoknál a kriosebészet alkalmas kezelési mód lehet . 

C 

Minden egyéb minimálisan invazív kezelési lehetıség, mint a HIFU kutatási vagy 
kísérleti stádiumban vannak. Minden ilyen folyamat esetében szükség van hosszú 
távú eredményekre, hogy meg lehessen határozni a helyét a prosztatarák kezelési 
stratégiájában. 

 

A prosztatarák fokális kezelése még kezdetleges állapotban van és a klinikai 
vizsgálatokon kívül nem ajánlható, mint terápiás alternatíva. 

C 
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V.7 Hormonális kezelés 
 

20. táblázat: A hormonkezelés indikációi 
Hormonális kezelés 
Kasztráció indikációi 

Elınyök Evidencia 
szint 

M1 tünettel rendelkezık Elırehaladott betegségben a tünetek palliálása 
és a potenciális veszélyek csökkentése 
(gerincvelı kompresszió, patológiai törések, 
ureter obstrukció, extrasceletális metasztázis) 

1 

Randomizált klinikai vizsgálatok hiányában is ez 
a standard kezelés, amit alkalmazni kell és 
figyelembe venni, mint 1-es szintő evidenciát. 

1 

M1 tünetmentesek Azonnali kasztráció, a progresszió késleltetése a 
tünetek megjelenésének és a progresszióhoz 
társuló súlyos szövıdmények elkerülése miatt. 

1b 

Elfogadható lehetıség az aktív klinikai követés a 
megfelelıen felvilágosított betegek esetében, ha 
a túlélés az elsıdleges szempont. 

3 

N+ A PFS és az OS kitolása érdekében azonnali 
kasztráció. 

1b 

Kérdéses lehet radikális prosztatektómiát és 
kiterjesztett nyirokcsomó disszekciót követıen 
egyedüli  mikrometasztázis esetében. 

3 

Lokálisan kiterjedt M0 A daganatmentes túlélés javítása érdekében 
azonnali kasztráció.  

1b 

• lokálisan kiterjedt, 
radioterápia 

d”Amico szerinti magas rizikójú beteg: kombinált 
és prolongált ADT 

1 

d”Amico szerinti közepes rizikójú beteg: 1b 
• alacsony (< 75 Gy) dózisú radioterápia: 

hat hónapig ADT 
 

• magas (> 75 Gy) dózisú radioterápia: az 
ADT kérdéses 

2 

• lokálisan kiterjedt, 
tünetmentes, 
definitív terápiára 
alkalmatlan 

A korlátozott mértékő OS javulás nem függ 
össze a daganat specifikus túléléssel. 

1 

Antiandrogének 
• rövidtávú kezelés Az elırehaladott metasztatikus esetekben a 

„flare-up” rizikó csökkentésére, azon 
betegeknek, akik GnRH kezelésben 
részesülnek. 

1b 

• non szteroidális 
antiandrogének 
monoterápiában 

A lokálisan kiterjedt prosztatarákos betegekben 
(T3-4, bármely N vagy bármely T), a kasztráció 
alternatívája a prímer monoterápia. 

2 

Nincsen helye a lokalizált betegség esetén a 
monoterápiában történı kezelésnek. 
Radioterápiával történı kombináció: jelenleg 
nincsen egyértelmő ajánlás. 
Radikális prosztatektómiával történı kombináció: 
az eddigiek alapján adjuváns ellátásban nincsen 
helye. 
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21. táblázat: Javaslat a prosztatarák hormonális kezelésére 
Javaslat a prosztatarák hormonális kezelésére Evidencia 

szint 
Elırehaladott prosztatarákban az ADT megnyújtja a progresszióig eltelt idıt, 
megelızi a súlyos mellékhatásokat, eredményesen palliálja a tüneteket, de 
nem javítja a túlélést. 

1b 

Elırehaladott prosztatarákban a kasztráció minden formája  monoterápiában 
(orchiektómia, LHRH és DES) azonos hatású. 

1b 

A non-szteroidális antiandrogén monoterápia (pl: bicalutamid) a lokálisan 
kiterjedt prosztatarák esetében a kasztráció alternatívája. 

2 

Metasztatikus prosztatarákban a kasztráció mellé történı non szteroid 
antiandrogén adása (CAB) némi túlélésbeli elınyt jelent a kasztrációval 
szemben, de emelkedett mellékhatás rátával, csökkent életminıséggel és 
magasabb költséghányaddal jár. 

1a 

Az intermittáló ADT kezelést már nem lehet experimentálisnak tekinteni, annak 
ellenére, hogy a klinikai vizsgálatokból származó hosszú távú eredményekre 
még várni kell. Minimális ADT-t jelenleg is experimentálisnak kell tekinteni. 

2 

Az elırehaladott prosztatarákban az azonnali ADT (a diagnózis pillanatában) 
adandó, mely szignifikánsan csökkenti a betegség progresszióját, úgy mint a 
progresszió okozta szövıdmény rátát, a halasztott ADT-hoz képest. Jóllehet a 
túlélési elıny csekély és nem függ össze a daganat specifikus túléléssel. 

1b 

A bilaterális orchiektómia lehet az ADT legköltséghatékonyabb formája, 
különösen, ha a kezelés a metasztatikus rák esetében jelentkezı tünetek 
megjelenését követıen kezdıdik.   

3 

 

 

V.8 A prosztatarák elsıdleges kezelésének összefoglalója 
 

22. táblázat: A prosztatarák elsıdleges kezelésének összefoglalója  
Stádium Kezelés Magyarázat Ajánlás 
T1a Active 

surveillance 
Standard kezelés a jól és a közepesen 
differenciált tumorok és < 10 év életkilátások 
esetén. Azon betegek esetében, akiknél az 
életkilátások > 10 év, TURP-al és biopsziával 
történı re-staging javasolt. 

B 

radikális 
prosztatektómia 

Fiatal, jó életkilátásokkal rendelkezı betegek 
esetében opcionális, különösen a gyengén 
differenciált tumorok esetében. 

B 

radioterápia Fiatal, jó életkilátásokkal rendelkezı betegek 
esetében opcionális, különösen a gyengén 
differenciált tumorok esetében. TURP utáni 
magasabb a szövıdményráta, különösen az 
intersticiális besugárzást követıen. 

B 

hormonkezelés nem alkalmazható A 
kombináció nem alkalmazható C 

T1b-T2b Active 
surveillance 

Kezelési lehetıség a cT1c-cT2a, PSA < 10 ng/ml 
betegeknek, biopszia Gleason score ≤ 6, ≤ két 
pozitív biopszia, ≤ 50%-os tumorszövet arány a 
biopsziás anyagban.  
A 10 évnél nagyobb életkilátásokkal rendelkezı 

B 
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Stádium Kezelés Magyarázat Ajánlás 
betegeknél.  
Azon betegeknek, akik nem fogadják el a 
kezeléssel együtt járó lehetséges 
szövıdményeket. 

radikális 
prosztatektómia 

Standard kezelés azon betegek számára, akiknél 
az életkilátás több, mint 10 év és elfogadják a 
kezeléssel együtt járó lehetséges 
szövıdményeket. 

A 

radioterápia Azon betegek számára, akiknél az életkilátás több, 
mint 10 év és elfogadják a kezeléssel együtt járó 
lehetséges szövıdményeket. Azon betegek, 
akiknél mőtéti kontraindikáció áll fent. Rosszabb 
általános állapotú betegek, akik életkilátása 5 – 10 
év, és gyengén differenciált tumorral rendelkeznek 
(kombinációs kezelés javasolt). 

B 

brachyterápia Alacsony rizikójú betegek esetében, ahol a 
prosztata volumen ≤ 50 ml és az IPSS ≤ 12. 

B 

hormonkezelés Tünettel rendelkezı betegeknél, akik tüneteik 
kezelésére palliációt igényelnek és nem 
alkalmasak a kuratív kezelésre. 

C 

Az antiandrogének gyengébb eredményességgel 
rendelkeznek, mint a Watchful waiting, így nem is 
javasolhatóak. 

A 

kombináció Nagyrizikójú betegeknek a neoadjuváns 
hormonkezelés (NHT) és a konkomittáns hormon 
kezelés + radioterápia alkalmazása teljes 
túlélésbeni javulást eredményez. 

A 

T3-T4 Watchful waiting A T3-as stádiumú, aszimptomatikus betegeknél 
alkalmazható opció, akik tumora jól vagy 
közepesen differenciált és az életkilátása 
kevesebb, mint 10 év és nem alkalmasak a lokális 
kezelésre. 

C 

radikális 
prosztatektómia 

Választható megoldás szelektált betegek 
esetében, akiknél a tumor T3a, PSA < 20 ng/ml, 
biopsziás Gleason score ≤ 8 és az életkilátások > 
10 év. 

C 

radioterápia T3 tumor esetében, ha az életkilátás 5-10 év 
között van. A dózis kiterjesztés > 74 Gy 
eredményes lehet. A hormonterápiával való 
kombináció ajánlott. 

A 

hormonkezelés Tünettel rendelkezı betegeknél, akiknél a daganat 
kiterjedt T3-T4, magas a PSA (> 25-50 ng/ml), a 
PSA DT < 1 év. Rossz általános állapotú 
betegeknél. 

A 

kombináció A teljes túlélés javul a konkomittáns és adjuváns 
hormonkezelés hatására (3 év) a külsı 
besugárzással való kombináció eredményeként. 

A 

NHT + radikális prosztatektómia: nem 
alkalmazható 

B 

N+, M0 Watchful waiting Tünetmentes betegek. Beteg vezérelt kezelés 
(PSA < 20-50 ng/ml), PSA DT > 12 hónap. 
Nagyon szoros követést igényel. 

B 
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Stádium Kezelés Magyarázat Ajánlás 
radikális 
prosztatektómia 

Választható azon szelektált betegeknél, akiknél az 
életkilátások meghaladják a 10 évet. 

C 

radioterápia Választható azon szelektált betegeknél, akiknél az 
életkilátások meghaladják a 10 évet, kombinációs 
terápiában adjuváns antiandrogénekkel együtt 
adva 3 évig szükséges. 

C 

hormonkezelés Standard kezelés az N > N1 esetében. A 
kombináció Nincsen standard opció. Beteg vezérelt kezelés. B 

M+ Watchful waiting Nincsen standard opció. Romolhat a túlélés, 
szövıdmények keletkezhetnek, mint az azonnali 
hormonkezelés esetén. Nagyon szoros követést 
igényel. 

B 

radikális 
prosztatektómia 

Nem alkalmazható. C 

radioterápia Nem alkalmazható kuratív célzattal; terápiás 
lehetıség kombinációs terápiaként 
antiandogénekkel együtt adva a lokális daganat 
okozta tünetek kezelésében. 

C 

hormonkezelés Standard kezelés. Tünetekkel rendelkezı betegek 
esetében szükséges. 

A 

 

V.9 Utánkövetés: kuratív terápiát követıen 
 

V.9.1 Utánkövetési javaslat a kuratív céllal végzett kezelések követésére 
 

23. táblázat: Utánkövetési javaslat a kuratív céllal végzett kezelések követésére 
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
Tünetmentes betegekben, a beteg követésére ajánlott rutinszerő eljárás a 
betegség specifikus anamnesis és a serum PSA mérés, rektális a digitális 
vizsgálattal kiegészítve. Ezeket a vizsgálatokat a 3. a 6. és a 12. hónapban kell 
elvégezni a kezelést követıen, azt követıen három évig minden hatodik 
hónapban, ezt követıen évente. 

B 

Radikális prosztatektómiát követıen ha a serum PSA értéke nagyobb, mint 0,2 
ng/ml, akkor az rezioduális tumorra vagy a betegség kiújulására utal. 

B 

Besugárzást követıen 2 ng/ml-el a nadir értéke fölé emelkedı PSA érték a 
legmegbízhatóbb jele a perzisztens vagy kiújuló daganatnak. 

B 

Mind a tapintható daganat, mind pedig az emelkedı PSA érték jele lehet a 
lokálisan kiújuló daganatnak. 

B 

A daganat lokális kiújulásának detektálása TRUS és biopszia segítségével csak 
akkor javasolt, ha ez érinti a kezelési tervet. A legtöbb esetben a TRUS és a 
biopszia nem szükséges a másodvonali kezelés elıtt. 

B 

A metasztázisokat kismedencei CT/MRI vagy csontscan segítségével lehet 
detektálni. Tünetmentes betegekben ezen vizsgálatok elhagyhatóak, ha a serum 
PSA értéke kevesebb, mint 120 ng/ml. 

C 

A tünetmentes betegekben a csont scan és egyéb más képalkotó vizsgálatok 
rutinszerő elvégzése nem javasolt. Ha a betegnek csontfájdalma van, a csont scan 
vizsgálatot el kell végezni, függetlenül a serum PSA értéktıl. 

B 
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V.9.2 Utánkövetés: hormonális kezelés 
 

24. táblázat: Utánkövetés hormonális kezelés esetén  
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
A beteget elıször három, majd hat hónappal a terápiát követıen kell értékelni. A 
tesztnek tartalmaznia kell legalább a serum PSA-t, rektális digitális vizsgálatot, a 
serum tesztoszteron szintet és a tünetek alapos értékelését, hogy meghatározzuk 
a terápiás választ és a kezelés mellékhatásait. 

B 

Az utánkövetésnek egyénre szabottnak kell lennie, figyelembe véve a tüneteket, a 
prognosztikus faktorokat és az adott kezelést. 

C 

M0 betegségben, jó terápiás válasz esetén, az utánkövetés hat havonta javasolt 
és tartalmaznia kell legalább a következıket: betegség specifikus anamnesis, DRE 
és a serum PSA meghatározás. 

C 

M1 betegségben, jó terápiás válasz esetén az utánkövetésnek három-hat havonta 
kell megtörténnie. Legalább tartalmazni kell a következıket : betegség specifikus 
anamnesis, DRE és a serum PSA meghatározás, hemoglobin szint, serum 
kreatinin és alkalikus foszfatáz. 

C 

A betegeknek (különösen, ha M1b) fel kell hívni a figyelmüket az esetlegesen 
elıforduló gerincvelıi kompressziós tünetek elıfordulására. 

 

Ha a betegség progrediál, vagy ha a beteg nem reagál a kezelésre, a betegség 
követésének egyénre szabottnak kell lennie. 

C 

A rutinszerően alkalmazott képalkotók használata stabil betegekben nem javasolt. B 

 

V.10 A biokémiai progresszió kezelése kuratív terápiát követıen 
 

25. táblázat: PSA relapszus kezelése RP-t követıen 
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
A helyi kiújulás legeredményesebb kezelése a salvage besugárzás 64-66 Gy 
dózissal, amíg a serum PSA értéke ≤ 0,5 ng/ml. 

B 

A leendı kezelés is egy lehetıség a feltételezett kiújulással rendelkezı betegek 
részére, akik rossz általános állapotban vannak vagy visszautasítják a 
sugárterápiát. 

B 

A PSA szint emelkedés a szisztémás relapszus jelzıje, melyet legjobban a korai 
ADT-val lehet kezelni, mely csökkenti a klinikai metasztázisok számát.  

B 

Az LHRH analógok/orchiectómia vagy bicalutamid 150 mg/nap, mindegyik 
használható, ha van indikációja a hormonkezelésnek. 

A 

 

26. táblázat: PSA relapszus kezelése irradiációt követıen 
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
A helyi kiújulást válogatott betegekben salvage radikális prosztatektómiával lehet 
kezelni, akiknek betegségük nagy valószínőséggel szervre lokalizált, pl: PSA < 10 
ng/ml PSA DT > 12 hónap, alacsony dózisú brachyterápia, biopszia, Gleason 
score ≤ 7. 

B 
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A prosztata kriosebészeti ablációja és az intersticiális brachyterápia alternatív 
eljárások azon betegek számára, akik nem alkalmasak a sebészeti ellátásra. 

B 

A HIFU alternatív kezelési lehetıség, jóllehet a betegeket informálni kell az eljárás 
kísérletes stádiumáról és a rövid követéssel kapcsolatos eredményekrıl. 

 

Az ADT lehetıség azon betegek számára, akiknél szisztémás relapszust 
feltételezünk. 

B 

 

V.11Kasztráció rezisztens prosztatarák 
 

A kasztráció rezisztens prosztatarák definíciója a következı:  

• A tesztoszteron kasztrációs szinten van (tesztoszteron < 50 ng/dl vagy < 1,7 nmol/L) 

• Három –egy hét különbséggel- mért egymást követı PSA érték emelkedés, melybıl 

kettı a nadir 50%-át meghaladja, amikor is a PSA > 2 ng/ml 

• Anti-androgén megvonás legalább négy héten keresztül 

• PSA progresszió, hormonális manipuláció ellenére 

 

27. táblázat: Kezelési javaslat hormonális terápiát követıen: 
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
Ha a PSA progresszió dokumentált, az antiandrogén kezelést le kell állítani. B 
Négy-hat héttel a flutamid vagy bicalutamid adásának megszüntetését követı 
antiandrogén megvonás tünetei jelentkeznek. 

B 

Nincsenek egyértelmő ajánlások a másodlagos hormonmanipuláció 
leghatékonyabb módjára, mert hiányoznak a randomizált klinikai vizsgálatok 
eredményei.  

C 

 
28. táblázat: Citotoxikus terápia a kasztráció rezisztens prosztatarákban: 
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
Ideális esetben a kasztráció rezisztens állapotban lévı beteget multidiszciplináris 
teamnek kell kezelnie. 

 

Nem metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarákban a citotoxikus kezelést 
csak klinikai vizsgálatok keretén belül lehet megfontolni. 

 

Csak PSA emelkedéssel rendelkezı betegekben, két egymást követı, a korábbi 
referencia szint fölé emelkedı serum PSA szintet dokumentálni kell. 

B 

A kezelést megelızıen, a PSA serum szintjének > 2 ng/ml nek kell lennie, hogy 
meggyızıdjünk a terápiás hatás megfelelı hatékonyságáról. 

B 

A citotoxikus kezelés lehetséges elınyeit és a várható mellékhatásait minden 
beteggel meg kell beszélni. 

C 

A metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarákos betegekben és a citotoxikus 
kezelésre jelöltekben, a docetaxel 75 mg/m2 háromheti adagolása szignifikáns 
túlélési elınyt eredményez. 

A 

A kasztrációrezisztens prosztatarákos betegekben a tüneteket okozó 
csontmetasztázisok esetében a docetaxel vagy a mitoxantron prednisonnal vagy 
hidrokortizonnal együtt adva a választható terápiás lehetıség. 

A 

Másodvonali docetaxel kezelést a korábban elsıvonalban már docetaxelre reagáló B 
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betegeknek adható. Egyébként pedig a kezelést a betegekre szabottan, egyénileg 
kell meghatározni. 
A cabazitaxel kezelést fontolóra kell venni, mint hatásos másodvonali 
terápiát a docetaxel kezelést követıen. 

A 

 

29. táblázat: A kasztráció rezisztens prosztatarák palliatív kezelése: 
Ajánlás Ajánlás 

szintje 
A tünetekkel és kiterjedt csontmetasztázisokkal rendelkezı betegek részére nem 
származik elıny az orvosi kezelésbıl az élet meghosszabbítása tekintetében. 

A 

Ezen beteg kezelésének az életminıség javítására és a fájdalom csökkentésére 
kell irányulnia. 

A 

Ezen terápia célja a leghatásosabb és legkevesebb mellékhatással rendelkezı 
orvosi segítség nyújtása. 

A 

Csontmetasztázisok esetén biszfoszfanátok alkalmazhatóak (fıleg a zolendron 
savat tanulmányozták), megelızendıen a csont szövıdmények kialakulását. 
Jóllehet, hogy a jótékony hatások és a mellékhatások tekintetében egyensúlyra 
kell törekedni, különös képpen az állkapocs csont nekrózisát kell elkerülni. 

A 

A palliatív kezelések, mint a radionuklidok, külsı besugárzás, a fájdalomcsillapítók 
használatát a fájdalmas csontmetasztázisok kezelésének korai stádiumában 
fontolóra kell venni.  

B 

A gerincsebészet vagy dekompressziós radioterápia sürgısségi beavatkozások, 
melyek a neurológiai tünetetekkel rendelkezı betegekben sürgısségi ellátásként 
szóba jöhetnek. 

A 

 

 

V.12 Nemzetközi ajánlásokban szereplı, Magyarországon még 
nem támogatott készítmények 

 

Histrelin acetat (Vantas) 

A készítmény indikációja a metasztatikus prosztatarák palliatív terápiája. A histrelin hatása 

ugyanolyan, mint a többi LHRH analógé. 

 

A készítmény depo készítmény, amely 52 héten keresztül folyamatos és állandó kasztrációs 

szint alatti tesztoszteron szintet biztosít, így teljes androgén blokádról beszélhetünk.  A 

histrelin acetát estében –eltérıen a többi GnRH analóg esetében- nem szükséges az 

antiandrogén kezelés az elsı 4 hét kivételével. A histrelin acetát kismérető, a hozzá 

mellékelt speciális eszközzel ambuláns ellátásban a felkar bıre alá könnyen behelyezhetı, 

ezért nem igényel kórházi kezelést. Az USA-ban 2004. október 12-én került forgalomba. 

 

Egy fázis III nyílt, randomizált parallel, multicentrikus aktív kontrollos vizsgálatba 59 

dokumentáltan metasztatikus prosztatarákos beteget vontak be, akik vállalkoztak a 60 hetes 
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hormon terápiára. A betegek III, és IV. stádiumúak voltak, akiknél nem volt megfelelı a 

kezdeti terápia és a PSA szintjük magas vagy emelkedı tendenciát mutatott párhuzamosan 

a szérum tesztoszteron szinttel, 150 ng/dL (5,25 nmol/L). A histrelin acetát 50 mg 52 hetes 

implantátumot és goserelin acetat 10,8 mg implantátumot alkalmaztak. A goserelin acetat 

implantátumot a 12, 24, 36, 48 héten cserélték. A betegeket havonta ellenırizték a 4. héttıl a 

60. hétig. A legtöbb beteg a 4. hétre elérte a kémiai kasztrációs szintet és fenntartotta az 

alacsony tesztoszteron szintet 52 héten keresztül. Az LH és a PSA szint hasonlóan az 

alacsony tartományban maradt. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyszer alkalmazott 

histrelin acetát implantátum hatóanyag leadása elegendı volt 52 héten keresztül, ahhoz 

hogy fenntartsa a kémiai kasztrációs szintet, úgy mint az ismételten beadott goserelin acetát 

(3 hónapos) depot injekció. 

 

LH-RH-antagonisták 
 
Szemben az agonistákkal, az LH-RH antagonisták azonnal és kompetitíve kötıdnek a 

hipofízis elülsı lebenysejtjeinek LH-RH receptoraihoz. A GnRH-agonistáktól eltérıen a 

GnRH-antagonisták a kezelés megkezdése után nem idéznek elı kiugrást az LH szintjében, 

ami a tesztoszteron-szint hirtelen megemelkedésével illetve a tumor stimulációjával, valamint 

a tünetek lehetséges fellángolásával járna. Nincs depó kiszerelés. Az abarelix használata 

esetében gyakori és súlyos mellékhatás a hisztamin mediálta mellékhatások, melyek a beteg 

szoros megfigyelését indikálják ezen készítmény használata esetében. A túlélés és a 

krónikus mellékhatások még nem értékelhetıek a hosszú távú vizsgálatok hiányában. Az 

USA-ban az FDA azoknak a tünetekkel rendelkezı metasztatikus prosztatakarcinómában 

szenvedı betegeknek engedélyezte klinikai használatra, akiknél más ADT-terápia nem 

használható. Hazánkban jelenleg egy ilyen készítménynek (degarelix) van törzskönyve, 

melynek regisztrációja 2009.02.17-én centarlizált eljárás alapján történt. A készítmény a 

támogatás befogadására vár. 

Degarelix (Firmagon): A degarelix felnıtt férfiak elırehaladott, hormondependens 

prosztatarákjának kezelésére szolgáló gonadotropin-releasing hormon (GnRH) 

antagonista. Egereken végzett preklinikai vizsgálatokban a subcutan adott degarelix a 

hipofízis-gonád tengely gyors és hosszan tartó szupresszióját okozta, és tartósabb 

hatást mutatott, mint más egyéb GnRH analógok (abarelix, azalin B, cetrorelix és 

genirelix). Egér karcinóma modellben a tumor növekedését a sebészi 

beavatkozáshoz hasonló mértékben gátolta. A degarelix terápiás hatását a klinikai 

paraméterek és a prosztata-specifikus antigén (PSA) szérumszintjének mérésével 

kell nyomon követni. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a tesztoszteron (T) 
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termelés gátlása a kezdı adag beadása után azonnal jelentkezik; a plazma 

tesztoszteron szintje 3 nap elteltével a betegek 96%-ánál, egy hónap múlva pedig a 

betegek 100%-ánál megfelel a gyógyszeres kasztráció utáni szintnek (T ≤0,5 ng/ml). 

A fenntartó adaggal végzett legfeljebb 1 éves hosszú távú kezelés során a betegek 

97%-ánál tartós tesztoszteron-szint csökkentést lehetett elérni (T ≤0,5 ng/ml). Mivel a 

degarelix nem okoz kiugrást (surge) a tesztoszteron-szintben, nem szükséges a 

kezelés kezdetén anti-androgént adni ennek kivédésére.  

A 240 mg-os egyszeri dózist követıen havonta 80 mg-os fenntartó adagban 

alkalmazott degarelix az LH- és az FSH-szint gyors csökkenését okozza, melynek 

következtében csökken a tesztoszteron szint. A dihidrotesztoszteron (DHT) 

plazmakoncentrációja a tesztoszteronéhoz hasonló módon csökken. A havonta adott 

80 mg-os fenntartó adag a betegek 97%-ánál a tesztoszteron-termelés legalább egy 

éves, tartós gátlását eredményezte. A tesztoszteron-szint középértéke egy éves 

kezelést követıen 0,087 ng/ml (interkvartilis tartomány: 0,06-0,15) N=167 volt.  

A megerısítı, III. fázisú vizsgálat eredményei: A degarelix biztonságosságát és 

hatékonyságát egy nyílt, multicentrikus, randomizált, aktív komparátor készítménnyel 

kontrolált, párhuzamos csoportos vizsgálat keretében értékelték. A vizsgálat során a 

degarelix két különbözı havi adagolási sémájának [240 mg-os (40 mg/ml) kezdı 

adagot követıen havonta subcutan adott 160 mg-os (40 mg/ml) adag a 80 mg-os (20 

mg/ml) adaggal szemben] hatásosságát és biztonságosságát értékelték havonta 

intramuscularisan adott 7,5 mg leuprorelinnel összehasonlítva androgén-

szuppressziós kezelést igénylı prosztatarákos betegek körében. A degarelix-szel 

kezelt betegek közül senkinél sem jelentkezett tesztoszteron surge, a tesztoszteron-

szint a 3. napra átlagosan 94%-kal csökkent. A leuprorelinnel kezelt betegek 

legtöbbjénél kialakult tesztoszteron surge, a 3. napra átlagosan 65%-kal nıtt a 

tesztoszteron szintje. Ez a különbség statisztikailag szignifikáns (p<0,001) volt. 

(Degarelix Alkalmazási elıírás) 

Egy másik fázis III vizsgálatba azon betegek kerültek beválasztásra, akik sikeresen 

befelyezték a CS21 vizsgálatot. Azon betegek, akik a kiinduláskor degarelix 

kezelésben részesültek, folytatták a degarelixel az azonos dózisú fenntartó kezelést, 

míg akik korábban leuprolid 7,5 mg kezelésben részesültek ismételten randomizálták 

ıket és kezdı dózisként 240 mg degarelixet kaptak, majd pedig havonta a fenntartó 

kezelés dózisa 80 vagy 160 mg volt. Összesen a vizsgálatba 306 beteget vontak be. 

Ebbıl 172 a leuprolid karon kezdte a kezelést és összesen 135-en részesültek 
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degarelix kezelésben a következı metódus szerint. Egy részük (n=65) 240 mg/160 

mg degarelix-t, míg a csoport másik része (n=69) pedig 240/80 mg degarelixet kapott. 

Egy évet követıen a PSA PFS szignifikánsan hosszabb volt a degarelix 240/80 mg 

csoportban, mint a leuprolid csoportban (p=0.0495; log-rank). 840 nap medián 

követést követıen szignifikáns PSA PFS hazard változás következett be, 0.20 

esemény/év –rıl 0.08-ra a leuprolidra váltó páciensek csoportjában (p=0.003; Χ2 

próba). A kezelés elsı évében a degarelix-el kezelt betegeknél szignifikánsan 

alacsonyabb volt a rizikója a PSA progressziónak vagy az elhalálozásnak a leuprolid 

csoporthoz képest.  Azon betegekben, akik kezdetben leuprolidet kaptak, majd 

Degarelix-re történt váltás, alacsonyabb arányban következett be PSA progresszió 

illetve halál. Hasonló eredmény születtek azon betegek alcsoportjában, ahol 

leuprolidrıl degarelixre történt a váltás és ahol a kiindulási PSA érték >20 ng/mL volt. 

Klinikai vizsgálat van folyamatban azzal kapcsolatban, hogy bizonyítást nyerjen az a 

feltevés, hogy a degarelix intermittáló kezelésre is elınyösen alkalmazható lenne. Ezt 

támasztaná alá, a gyors, kezdeti T és PSA-szinttıl független hatás, az intenzív T- és 

PSA-szint csökkentés tartós volta, valamint az hogy monoterápiában használható.  
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VI A területre fordított kiadások 2007-2010 
 

VI.1 Az adatelemzés módszertana 

 

A betegszámok és az éves kiadások elemzésekor a 2007.01.01 és a 2010.12.31. közötti 

idıszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következı volt: 

 

1. Valamennyi rekordot lekértünk, amely a finanszírozási protokoll tárgyát képezı BNO-k 

bármelyikével a vizsgált idıszakban bármely finanszírozott ellátóhelyen megjelent. 

 

30. táblázat: Finanszírozási szempontból releváns BNO-k 

BNO BNO NÉV 

C61H0  A prosztata rosszindulatú daganata 

D0750  Prosztata in situ karcinomája 

D4000  Prosztata bizonytalan és ismeretlen viselkedéső daganata 

Z1250  Szőrıvizsgálat prosztata daganat kimutatására 

 

2. Az egyes kasszák elemzésekor nem vettük figyelembe a különbözı finanszírozási 

technikák (pl. támogatás-volumen korlát, támogatás–volumenszerzıdések) okozta 

korrekciókat. 

 

 

A prosztata daganatok kezelésére a fenti BNO-k alapján 2007-ben összesen 10,5 milliárd 

Forintot fordított a biztosító, ez az összeg 2008-ra 11,1 milliárd Forintra nıtt, míg 2010-re 

közelítette a 12 milliárdot is. A prosztata daganatok ellátására és finanszírozására tehát 

egyre nagyobb társadalombiztosítási kiáramlást generál. 

 

A kiadások döntı többsége (77-79%) a gyógyszerkasszában jelentkezik, második – és 

növekvı részaránnyal bíró – kiadás (15-18%) a fekvıbeteg ellátás során jelentkezik. A 

járóbeteg, a labor valamint a gyógyászati segédeszköz nagyságrendileg 4-5%-áért felel a 

kiadásoknak. 
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3. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2007-2010 

Forrás: OEP, 2011. * A CT és az MRI kiadások a fekvıbeteg ellátás során vannak elszámolva 

 

Abszolút értékben az egyes kaszákban jelentkezı kiadások a következı képen alakultak: 

 

31. táblázat: Kiadások változása 

  2007 (Ft) 2008 (Ft) 2009 (Ft) 2010 (Ft) 

Differencia 

(2007-rıl 

2010-re) 

Gyógyászati 
segédeszköz és 

magisztrális 
készítmény 

29 125 081  30 880 209  29 590 144  23 680 916  -5 444 165  

Gyógyszer 8 352 393 909  8 670 621 834  8 913 172 464  9 301 453 524  949 059 614  

Fekvıbeteg ellátás 1 657 532 195  1 925 960 624  1 956 701 691  2 106 761 785  449 229 590  

Járóbeteg ellátás 489 511 079  542 594 101  498 099 481  490 510 402  999 323  

Labor 28 711 554  23 635 466  23 010 927  25 653 436  -3 058 118  

Összesen 10 557 273 818  11 193 692 234  11 420 574 706  11 948 060 062  1 390 786 244  

Forrás: OEP, 2011. * A CT és az MRI kiadások a fekvıbeteg ellátás során vannak elszámolva 

 

Jól látható, hogy 2007-hez képest a gyógyszerkassza, valamint a fekvıbeteg kiadások 

jelentısen emelkedtek (950 illetve 450 millió Ft-al), míg a többi kassza kiadásai stagnáltak. 
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A hazai átlagos incidencia alapján (*évi 66 / 100 000 férfi incidencia ráta alapján, a férfiak 

éves létszámával korrigálva 3140 – 3150 beteg/év) az egy betegre esı kiadások a következı 

képp alakultak: 2007-ben átlagosan 3,3 millió Ft jutott egy betegre, amely 2010-re 3,8 millió 

Ft-ra emelkedett.  

 

4. ábra: Egy betegre esı TB támogatás, 2007-2010* 

Forrás: OEP, 2011. *évi 66 / 100 000 férfi incidencia ráta alapján 

 

 

VI.2 Gyógyszerre -és gyógyászati segédeszközre fordított kiadások  
 

 

Ahogy az elızı pontban ismertettük, 2010-re ebben a kasszában nıttek leginkább az OEP 

kifizetések, 4 év alatt nagyságrendileg 950 millió Forinttal. Ezen költségnövekedés fıbb 

mozgató erıi a következı termékek voltak: 
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32. táblázat: Abszolút értékben legdinamikusabban növı termékek 
OEP NEV 2007 2008 2009 2010 Végösszeg 

ELIGARD 22,5 MG POR ÉS 
OLDÓSZER OLDATOS 
INJEKCIÓHOZ 1x 

0 291 911 868 736 171 641 1 031 987 890 2 060 071 399 

BICATLON 50 MG FILMTABLETTA 
28x (pvc/al buborékfóliában) 

17 241 931 156 110 445 405 430 947 486 546 283 1 065 329 606 

CAPRO 50 MG FILMTABLETTA 
90x 0 14 462 472 171 668 171 304 661 798 490 792 441 

CALUMID 150 MG FILMTABLETTA 
30x 

3 901 405 227 345 894 282 617 011 255 695 750 769 560 060 

BICALUTAMIDE 
PHARMACENTER 50 MG 
FILMTABLETTA 30x 

0 
 

87 350 687 182 263 508 269 614 195 

DIPHERELINE SR 11,25 MG POR 
ÉS OLDÓSZER SZUSZPENZIÓS 
INJEKCIÓHOZ 1x 

330 789 292 261 459 005 318 562 703 509 309 787 1 420 120 787 

SUPREFACT DEPOT 3 HÓNAP 
IMPLANTÁTUM 1x1 (3 rudacska) + 
1 injekciós applikátor eszközben 

711 394 440 869 919 626 938 794 835 877 127 715 3 397 236 616 

BICUSAN 50 MG FILMTABLETTA 
30x 

0 34 253 966 130 899 157 151 560 611 316 713 734 

ELIGARD 45 MG POR ÉS 
OLDÓSZER OLDATOS 
INJEKCIÓHOZ 1x 

0 17 373 600 76 939 800 137 663 620 231 977 020 

CAPRO 150 MG FILMTABLETTA 
30x 0  47 195 771 130 805 620 178 001 391 

Forrás: OEP, 2011.  

 

Abszolút értékben legdinamikusabban a ELIGARD 22,5 MG POR ÉS OLDÓSZER 

OLDATOS INJEKCIÓHOZ 1x forgalma bıvült.  

 

Hatóanyag szinten vizsgálva a legnagyobb forgalmat a következı ATC-k okozzák: 

 

33. táblázat: A legnagyobb támogatáskiáramlást generáló hatóanyagok 

ATC Hatóanyag 2007 2008 2009 2010 Végösszeg 

1 L02BB03 bicalutamid 1 681 287 746 1 760 590 228 2 161 132 674 2 695 867 067 8 298 877 714 

2 L02AE02 leuprorelin 1 438 944 863 1 710 713 834 1 897 618 927 2 125 407 942 7 172 685 566 

3 L02AE01 buserelin 1 377 266 532 1 532 182 264 1 526 426 359 1 369 006 509 5 804 881 664 

4 L02AE03 goserelin 903 097 065 809 453 723 704 531 356 653 199 966 3 070 282 110 

5 L02BB02 nilutamid 775 779 530 844 934 905 728 137 690 558 164 100 2 907 016 225 

6 L02AE04 triptorelin 629 978 337 515 209 836 573 286 632 798 765 455 2 517 240 260 

7 M05BA08 zoledronsav 446 150 400 454 719 600 420 584 850 316 965 450 1 638 420 300 

8 G03HA01 cyproteron 347 914 631 342 258 835 283 068 778 184 996 686 1 158 238 929 

9 M05BA02 klodronsav 198 647 383 182 634 369 172 664 497 149 545 501 703 491 750 

10 L02BB01 flutamid 232 625 244 175 355 826 123 188 546 92 385 583 623 555 199 
Forrás: OEP, 2011.  

 

A bicalutamidra éves szinten 2010-re 2,7 milliárd Ft-ot költöttünk, hasonló nagyságrendet 

képvisel a leuprorelin, míg a buserelin szintén az évi több, mint 1 milliárd Ft kiadást generáló 

hatóanyagok között található. 
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VI.3 Fekvıbeteg-ellátás 
 

A gyógyszerkasszához hasonlóan, a fekvıbeteg ellátás során emelkedtek jelentısen a 

kiadások, mintegy 450 millió Ft-al 2007-rıl, 2010-re.  

 

5. ábra: Fekvıbeteg ellátásra fordított kiadások 2007-2010 

Forrás: OEP, 2011.  

 

A jelentett HBCS-k alapján, mindvégig a sugárterápiáért fizetett ki a legtöbbet a biztosító. 

Szembetőnı a prosztatektómiára fordított relatíve alacsony kiadás. 
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34. táblázat: TOP 10 HBCS súly 

TOP 

HBCs 

megnevezése 2007 2008 2009 2010 Végösszeg 

1 Sugárterápia 432 046 092 478 527 756 546 843 445 645 142 134 2 102 559 427 

2 
Rosszindulatú 
daganat 
kemoterápiája "I" 383 058 187 463 177 370 320 254 575   1 166 490 132 

3 
Rosszindulatú 
daganat 
kemoterápiája "H"     157 407 287 467 864 214 625 271 501 

4 
Férfi reproduktív 
rendszer radikális 
mőtétei 85 075 234 125 070 486 158 438 088 183 703 644 552 287 453 

5 
Prosztatektómia 
társult betegség 
nélkül 183 082 477 163 219 091 107 581 103   453 882 671 

6 Prosztatektómia     116 587 858 298 442 391 415 030 249 

7 

Férfi reproduktív 
rendszer 
rosszindulatú 
daganatai társult 
betegséggel 114 122 284 160 702 549 90 677 221   365 502 054 

8 

Férfi reproduktív 
rendszer 
rosszindulatú 
daganatai     78 899 595 236 529 669 315 429 264 

9 
Rosszindulatú 
daganat 
kemoterápiája "G" 43 957 948 89 571 990 62 062 751 60 243 722 255 836 411 

10 

Férfi reproduktív 
rendszer 
rosszindulatú 
daganatai társult 
betegség nélkül 94 694 784 99 204 773 58 305 901   252 205 459 

Forrás: OEP, 2011.  

 

A 10 leggyakrabban elvégzett mőtéti tevékenységek közül kiemelendı a sugárterápia 

gyakorisága, illetve az, hogy a radicalis prosztatektómia gyakorisága 4 év alatt 

megduplázódott. 

 

35. táblázat: TOP 10 fekvıbeteg beavatkozás 

 

NEV 2007 2008 2009 2010 Végösszeg 

1 Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelett, egy mezı 9146 10291 12148 13647 45232 

2 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mezı 4767 4311 5692 6584 21354 

3 Periprosztaticus mőtét 1357 1333 1689 1655 6034 

4 
Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. 
fázis) 1000 1190 1472 1488 5150 

5 
Biopsia prosztatae per rektum seu percutanea, UH 
vezérléssel vagy anélkül 1232 1206 1326 1350 5114 

6 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mezı 1432 907 1450 1276 5065 

7 Transzfúzió során végzett tevékenység 522 560 506 696 2284 
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8 Prosztatektómia radicalis 313 441 625 731 2110 

9 
Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. 
fázis) 429 573 226 363 1591 

10 Prosztata TUR 377 399 376 344 1496 
Forrás: OEP, 2011.  

 

 

VI.4 Járóbeteg-ellátás 
 

A járóbeteg kiadások marginálisak a prosztata karcinóma kezelése során. A területre 

nagyságrendileg éves szinten 500 millió Ft-ot költenek. 

 

6. ábra: Járóbeteg ellátásra fordított kiadások 2007-2010 

 
Forrás: OEP, 2011.  

 

A húgyhólyaggal kapcsolatos kezelések esetében a járóbeteg-ellátás legjellemzıbb 

költségét a szövettani vizsgálatok jelentik. A teljes költség 23%-a erre az OENO kódra lett 

lejelentve 2007 és 2010 között. Ezt követik a szakorvosi vizsgálatok (8% + 12%). 
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7. ábra: Leggyakoribb járóbeteg ellátási formák 2007-2010 

 
Forrás: OEP, 2011.  

 

A laborkiadások között a legnagyobb támogatáskiáramlást a PSA meghatározása generálja. 

 

8. ábra: Legnagyobb összegő laborkiadások 2007-2010 

OENO név 2007 2008 2009 2010 Végösszeg 

1 
Prosztata specifikus antigén 
(PSA) 10 038 869 7 668 519 6 901 038 6 963 764 31 572 190 

2 

Prosztata-specifikus antigén 
szabad frakció (fPSA) 
meghatározása 5 149 457 2 776 359 2 591 671 3 140 916 13 658 403 

3 
Totál tesztoszteron 
meghatározása 1 348 539 1 783 355 1 948 180 1 954 481 7 034 555 

4 Vérvétel 1 150 837 984 425 973 582 1 017 176 4 126 020 

5 

Vizelet üledék alakos 
elemek meghatározása 
automatával, beleértve az 
esetleges mikroszkópos 
ellenırzést is 659 378 621 974 749 156 773 449 2 803 957 

6 Vérkép, automatával IV. 769 880 693 374 617 894 595 874 2 677 022 

7 
Antibiotikum MIC, MBC 
meghatározás / antibiotikum 6 613 431 655 677 066 776 744 1 892 078 

8 

C reaktív fehérje (CRP) 
ultraszenzitív 
meghatározása 290 719 360 979 437 074 626 608 1 715 380 

9 
Pótlék: egy testtájék 
kiegészítı SPECT 0     1 531 913 1 531 913 
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vizsgálata 

1
0 Prothrombin meghatározása 425 050 371 347 331 250 312 668 1 440 315 

Forrás: OEP, 2011.  
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VII Finanszírozási protokoll algoritmusa  

 

Azonosítószám: 32/2010 

 

Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

Daganatos megbetegedések 

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 

Prosztata daganat 

 

 

Fogalmak, rövidítések 

 

BSC best supportive care 

PSA prosztata specifikus antigén 

 

aktiv surveillance: Fokozott felügyelet. A surveillance program alatt a betegek rendszeres 

idıközönként elıre meghatározott vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges 

progressziójának szigorú monitorozása érdekében.  

watchful waiting: kezelés halasztása 

transzuretralis prosztata reszekció: a prosztata szövet húgycsövön keresztüli eltávolítása 

radikális prosztatektómia: a szervre lokalizált prosztatarák nyílt vagy laparoszkópos 

eltávolítása 

 

1. Kórkép leírása 

A prosztatarák a férfi gentitális rendszerhez tartozó dülmirigy rosszindulatú megbetegedése. 

A férfiakban a prosztatarák az egyik leggyakrabban felismert rosszindulatú elváltozás. Az 

újonnan diagnosztizált esetek 75%-a a 65 év feletti korosztályból származik. 

Magyarországon az összes daganatos halálozás szempontjából a prosztatarák a nyolcadik, 

a férfi daganatos halálozás tekintetében a negyedik helyen áll.  

 

A prosztata daganat szövettanilag adenokarcinóma, mely a prosztata mirigyekbıl indul ki. 

Három fı típusát különböztetjük meg: kis acinusú, nagy acinusú, kribriform és szolid 

trabekuláris. 
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A prosztatarák kiindulási helye és a morfológiai megjelenés alapján két fı csoportba 

osztható: a perifériás duktusz- és acinus kiindulású karcinómák illetve a nagy duktuszokból 

kiinduló karcinóma.  

 

 

A daganat TNM klasszifikációja a következı 

 

36. táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor  

Primer tumor 

T0  Incidentalis tumor szövettani lelete  
T1  Nem tapintható és/vagy képalkotó eljárással nem látható  
T1a  A resecatum </= 5%-a tumoros  
T1b  A resecatum > 5%-a tumoros  
T1c  Tőbiopsiával igazolt tumor (pl: magasabb PSA miatt)  
T2  Szervre lokalizált, klinikailag kimutatható tumor  
T2a  Egy lebeny kevesebb, mint felét involválja a tumor  
T2b  Egy lebeny több, mint felét involválja a tumor  
T2c  Mindkét lebenyt érinti a tumor  
T3  A tumor áttöri a prosztata capsulát  
T3a  A tumor ráterjed a capsulára, de a vezikula szeminálist nem involválja  
T3b  Infiltrálja a tumor a vezikula szeminálist  
T4  A tumor fixált és beterjed a szomszédos szervekbe: hólyagnyak, külsı sphincter, 

rektum, m. levator és/vagy a medencefalra  
Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 
 
37. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 

Regionális nyirokcsomók (N) 
Nx  Regionalis nyirokcsomók nem ítélhetık meg  
N0  Nincs regionalis nyirokcsomó-metastasis  
N1  Regionalis nyirokcsomó metastasis kimutatható  
Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 
 
38. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 

Távoli metasztázis (M) 

Mx  Távoli áttét nem ítélhetı meg  
M0  Nincs távoli metastasis  
M1  Távoli metastasis kimutatható  
M1a  Nem regionalis nyirokcsomó  
M1b  Csontmetastasis  
M1c  Más helyen elıforduló metastasis  
Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
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39. Táblázat: A prosztatadaganat stádiumbeosztása 
Stádium  T  N  M  Grade  Whitmore-Jewitt  

I  T1a  N0  M0  G1  A1  
II  T1a  

T1b  
T1c  
T2a  
T2b  
T2c  

N0  
N0  
N0  
N0  
N0  
N0  

M0  
M0  
M0  
M0  
M0  
M0  

G2-4  
bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  

A2  
A2  
B0  
B1  
B2  
B2  

III  T3a  
T3b  

N0  
N0  

M0  
M0  

bármely G  
bármely G  

C1  
C2  

IV  T4  
bármely T  
bármely T  
bármely T  

N0  
N1  
bármely N vagy N  
bármely N  

M0  
M0  
M1  
M1  

bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  

D1  
D1  
D2  
D3  

Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 

2. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 

algoritmusa 
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9. ábra: A prosztata daganatok diagnosztikája 
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10. ábra: A szervre lokalizált prosztatarák kezelése 
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11. ábra: A lokálisan kiterjedt prosztatarák kezelése  

 

** a hormonterápia finanszírozási rendjét külön ábra tartalmazza 
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12. ábra: A metasztatikus prosztata daganat kezelése  

 

** a hormonterápia finanszírozási rendjét külön ábra tartalmazza 

kemoterápia alatt a következı protokollok számolhatóak el: 

7165 Kemoterápia, TXT protokoll szerint 

7184 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 
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7216 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 

 

13. ábra: Hormonterápiák*** finanszírozási rendje  

 

*** csak az elsı hónapban alkalmazható antiandrogén + LhRh analóg kombinációs terápia, 

majd egy hónapot követıen csak LhRh analóg monoterápia indokolt. 3 havonta 

tesztoszteron szint ellenırzés szükséges, hogy a szérum tesztoszteron szint kasztrációs 

szinten van-e. 

 

Az egyes lépcsıkbe tartozó hatóanyagok, hatóanyagcsoportok a finanszírozási protokoll 

kodifikációja során megahatározásra kerülnek. 
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3. A prosztatadaganat finanszírozásának ellenırzési kritériumai 

 

Adminisztratív ellenırzési pontok (folyamatba épített ellenırzés) 

 

1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenırzése 

2. Betegadatok (online TAJ ellenırzés) 

3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenırzése 

 

Szakmai ellenırzési pontok 

 

1. A diagnózis kritériumainak felállítása megfelelı volt-e?  

2. Az utánkövetés a megfelelı idıben megtörtént-e, és ezen minden szükséges vizsgálatot 

elvégeztek-e? 

3. Az antiandrogén blokádot valóban csak 1 hónapig alkalmazták? 

 

4. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi 

indikátorok 

• A terültre fordított közkiadások alakulása. 

• A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

 

5. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

40. táblázat: Releváns BNO-k 
BNO BNO NÉV 
C61H0 A prosztata rosszindulatú daganata 
D0750 Prosztata in situ carcinomája 
D4000 Prosztata bizonytalan és ismeretlen viselkedéső daganata 
Z1250 Szőrıvizsgálat prosztata daganat kimutatására 

 

41. Táblázat: Legfontosabb finanszírozási kódok (diagnosztika) 
KOD NÉV 

25311 Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum 
3523B Áttekintı csontszcintigráfia 
25131 Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával 
2107C C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása 
36130 Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat 
36154 Herezacskó UH vizsgálata 
36155 Húgyhólyag UH vizsgálata 
13310 Kérdıív felvétele, prosztata-betegségekben 
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KOD NÉV 
36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat 
11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 
31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 
24900 pH mérése testnedvekben 
3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítı SPECT vizsgálata 
2662C Prosztata specifikus antigén (PSA) 
36152 Prosztata UH vizsgálata 
2662L Prosztata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása 
29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 
24398 Totál tesztoszteron meghatározása 
13340 Uroflowmetria 
28014 Vérkép, automatával IV. 
88460 Vérvétel 
36135 Vese UH vizsgálata 

22552 Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges 
mikroszkópos ellenırzést is 

36180 Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal 
22551 Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter 
11041 Vizsgálat 

 
42. Táblázat: Legfontosabb finanszírozási kódok (kemoterápia) 

KOD NÉV 
7216 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 
7165 Kemoterápia, TXT protokoll szerint 
7184 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 
 

43. Táblázat: Legfontosabb finanszírozási kódok (egyéb eljárások) 
KOD NÉV 

88911 Felszíni érzéstelenítés 
91241 Gyógyszer beültetés tartós hatás céljából 
88912 Helyi infiltrációs érzéstelenítés 
81350 Hólyagkatéter (állandó) cseréje 
81320 Húgyhólyag öblítés 
85881 Infúzió adása 
85860 Injectio in cutis seu subcutis 
85850 Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum 
85880 Intravénás injectio 
37008 Konformális besugárzás kiegészítı pontja 
81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 
30670 Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez 
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44. táblázat: Releváns ATC kódok 

ATC kód Hatóanyag 

G03HA01 cyproteron 
G04CB01 finasterid 
H02AB06 prednizolon 
L01CA01 vinblastin 
L01CD02 docetaxel 
L01DB07 mitoxantron 
L01XX11 estramustin 
L02AE01 buserelin 
L02AE02 leuprorelin 
L02AE03 goserelin 
L02AE04 triptorelin 
L02BB01 flutamid 
L02BB02 nilutamid 
L02BB03 bicalutamid 

 

 

6. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2011. 1. 

 

7. A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2013. január 1. 

 

8. A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2012. június 30. 
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Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

VII.1 Jelenleg érvényes finanszírozás 

A 2010. július 1-én hatályos jogszabályi környezet alapján a prosztata daganatok kezelése 

döntı többségében a gyógyszerkassza és fekvıbeteg ellátás terhére történik.  

 

VII.2 Javasolt finanszírozás 

A fekvıbeteg ellátás finanszírozása során megfontolandó a radikálkis prosztatektómia mőtéti 

súlyszámának emelése. 
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IX Mellékletek 

IX.1 Az egyes hatóanyagok törzskönyvi indikációja 
 

cyproteron 

 

Androcur 50 mg tabletta:  

- Férfiak kórosan megváltozott nemi ösztönének (szexuális deviációk) csökkentése. 

- Inoperabilis prosztata karcinóma antiandrogén kezelése 

 

Cysaxal 50 mg tabletta: 

Áttétes vagy lokálisan elırehaladott, inoperábilis prosztatarák palliatív kezelése, ha az LHRH 

analógok adása vagy a mőtét hatástalannak tőnnek vagy ellenjavalltak, vagy abban az 

esetben, ha a perorális kezelést részesítik elınyben. 

LHRH-agonistákkal végzett kezelés elkezdésekor, a szérum tesztoszteron szint kezdeti 

emelkedése okozta tünetek („flare”) mérséklése. 

Hıhullámok enyhítése LHRH-analógokkal, vagy orchidectomiával kezelt betegek esetében. 

A nemi késztetés csökkentése hiperszexualitás, ill. szexuális deviancia esetén. 

 

 

finasterid 

 

Finanorm 5 mg filmtabletta: 

A Finanorm indikációja a benignus prosztata hyperplasia (BPH) kezdeti és fenntartó 

kezelése, valamint az urológiai események megelızése. Célja:  

1 az akut vizeletretenció kockázatának csökkentése; 

2 a mőtéti beavatkozás szükségességének csökkentése, beleértve a transurethralis 

prosztata resectiót (TURP) és a prosztatectomiát. 

A Finanorm csökkenti a megnagyobbodott prosztata méretét, javítja a vizeletáramlást és 

enyhíti a BPH okozta panaszokat.  

A Finanormmal történı kezelés csak prosztata-megnagyobbodásban szenvedı betegek 

esetében alkalmazható 

 

FinastEP 5 mg filmtabletta: 

A FinastEP a prosztata hyperplasia (BPH) kezdeti és fenntartó kezelésére javasolt, továbbá: 
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• a heveny vizeletretenció kockázatának csökkentésére, 

• a mőtét kockázatának csökkentésére, például transurethralis prosztata resectio 

(TURP) és prosztatektómia vonatkozásában. 

A FinastEP csökkenti a megnagyobbodott prosztata méretét, fokozza a vizeletáramlást, 

enyhíti a BPH okozta urológiai panaszokat. 

FinastEP-kezelés a prosztata megnagyobbodásban szenvedı betegek esetében hatásos. 

 

Finasterid Orion 5 mg filmtabletta: 

A Finasterid Orion a benignus prosztata -hiperplázia (BPH) kezdeti és fenntartó kezelésére 

javallt: 

 a megnagyobbodott prosztata regresszióját okozza, javítja a vizeletáramlást és 

enyhíti a BPH-hoz társuló tüneteket  

 csökkenti az akut vizeletretenció elıfordulását és a mőtét - beleértve a prosztata 

transzuretrális rezekciójának (TURP) vagy a prosztata eltávolításának – szükségességét. . 

A Finasterid Orion 5 mg tabletta prosztata megnagyobbodásban (kb. 40 ml prosztata térfogat 

felett) szenvedı betegeknek adandó. 

 

Finasterid Sandoz 5 mg filmtabletta: 

A benignus prosztata hyperplasia (BPH) kezelésére és kontrolljára, a megnagyobbodott 

prosztata regressziója, a vizeletáramlás fokozása, a BPH-val járó tünetek enyhítése, az akut 

vizeletretenció elıfordulási gyakoriságának és a mőtét szükségességének a csökkentése 

céljából. 

A Finasterid Sandoz 5 mg filmtabletta prosztata-megnagyobbodásban szenvedı betegek 

számára adandó (hozzávetıleg 40 ml prosztatatérfogat felett). 

 

Finasterid-sanofi 5 mg filmtabletta: 

A Finasterid-sanofi a benignus prosztata hyperplasia (BHP) kezdeti és fenntartó kezelésére 

javasolt, továbbá:  

- a heveny vizeletretenció kockázatának csökkentésére,  

- a mőtét kockázatának csökkentésére, például transurethalis prosztata reszekció 

(TURP) és prosztatektómia vonatkozásában. 

A Finasterid-sanofi csökkenti a megnagyobbodott prosztata méretét, fokozza a 

vizeletáramlást, enyhíti a BPH okozta urológiai panaszokat. 

A finaszterid-kezelés prosztata-megnagyobbodásban szenvedı betegek esetében hatásos. 

 

Finasterid-TEVA 5 mg filmtabletta: 
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A finaszterid a jóindulatú prosztata-hyperplasia (BPH) kezelésére és kontrolljára javallt, 

hogy: 

• a megnagyobbodott prosztata visszafejlıdését kiváltsa, a vizelet áramlását javítsa, és 

a BPH-val járó tüneteket enyhítse; 

• az akut vizeletretenció gyakoriságát és a sebészi beavatkozás szükségességét 

csökkentse, beleértve a prosztata húgycsövön keresztüli eltávolítását (transurethralis 

resectio, TURP) és a prosztatectomiát is. 

A finaszterid megnagyobbodott prosztatájú betegeknél alkalmazható (ha a prosztata 

térfogata kb. 40 ml felett van). 

 

Finasteride Aurobindo 5 mg filmtabletta: 

A Finasteride Aurobindo 5 mg filmtabletta a benignus prosztata hiperplázia (BPH) kezdeti és 

fenntartó kezelésére alkalmazható az alábbi célok elérése érdekében: 

-  a megnagyobbodott prosztata méretének csökkentése, a vizeletátáramlás javítása, 

valamint a BPH okozta tünetek mérséklése, 

- a heveny vizeletretenció gyakoriságának csökkentése, valamint a sebészeti 

beavatkozásokat, például transzuretrális prosztatarezekciót (TURP) és prosztatektómiát 

igénylı esetek számának csökkentése. 

A Finasteride Aurobindo prosztata-megnagyobbodásban (a prosztata térfogata kb. 40 ml nél 

nagyobb) szenvedı betegek számára adható. 

 

Finasteride Pharmacenter 5 mg filmtabletta: 

A Finasteride Pharmacenter a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás (benignus prosztata 

hyperplasia - BPH) kezelésére javallt az ebben szenvedı betegeknél:  

- a tünetek enyhítésére, 

- az akut vizeletretenció kockázatának csökkentésére, 

- a mőtéti beavatkozások szükségességének csökkentése érdekében, beleértve a 

transurethralis prosztata reszekciót (TURP – transurethral resection of the prosztate) és a 

prosztatectomiát is. 

A Finasteride Pharmacenter a megnagyobbodott prosztata térfogatát csökkenti, a vizelet 

áramlását és BPH-hoz társuló tüneteket javítja. 

 

Finpros 5 mg filmtabletta: 

A Finpros a benignus prosztata hyperplasia (BPH) kezelésére és kontrolljára javallt prosztata 

megnagyobbodás esetén: 
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- a dülmirigy-megnagyobbodás regressziója, a vizeletáramlás fokozása és a BPH 

okozta tünetek enyhítése érdekében, 

- hogy csökkentse a heveny vizeletretenció gyakoriságát és a mőtéti beavatkozások 

szükségességét, beleértve a prosztata transurethralis resectioját (TURP) és a 

prosztatectomiát. 

A Finpros 5 mg-os tabletta kizárólag prosztata megnagyobbodás esetén (prosztata térfogata 

> kb. 40 ml) adható. 

 

Hyplafin 5 mg filmtabletta: 

A Hyplafin a benignus prosztata hyperplasia (BPH) kezelésére és kontrollálására javallt azon 

betegekben, akiknek prosztatája megnagyobbodott: 

- a megnagyobbodott prosztata méretének csökkentésére, a vizeletátfolyás javítására 

és a BPH-val járó egyéb tünetek enyhítésére; 

- a heveny vizeletretenció incidenciájának és a mőtéti beavatkozás szükségességének 

csökkentésére, beleértve a transurethralis prosztata resectiót (TURP) és a prosztatectomiát 

is. 

A Hyplafin 5 mg tabletta csak azoknak a betegeknek adható, akiknek prosztatája 

megnagyobbodott (prosztata térfogata nagyobb, mint kb. 40 ml). 

 

Proscar 5 mg filmtabletta: 

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) középsúlyos és súlyos tüneteinek kezelésére 

javasolt. 

  Csökkenti az akut vizelet-visszatartási esemény (AUR) és sebészeti beavatkozás 

kockázatát középsúlyos és súlyos BPH-tünetektıl szenvedı betegekben. 

A klinikai vizsgálatok során tanulmányozott populációkkal és a kezelés hatásaival 

kapcsolatos információkat lásd 5.1 pont, Farmakológiai tulajdonságok. 

 

Prosterid 5 mg filmtabletta: 

A Prosterid 5 mg filmtabletta a benignus prosztata hyperplasia (BPH) kezelésére és 

kontrollálására javasolt azon betegekben, akiknek prosztatája megnagyobbodott: 

- a megnagyobbodott prosztata méretének csökkentésére, a vizeletátfolyás javítására 

és a BPH-val járó egyéb tünetek enyhítésére. 

- a heveny vizeletretenció incidenciájának és a mőtéti beavatkozás szükségességének 

csökkentésére, beleértve a transurethralis prosztata resectiót (TURP) és a prosztatectomiát 

is. 
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A Prosterid 5 mg filmtabletta csak azoknak a betegeknek adható, akiknek a prosztatája 

megnagyobbodott (prosztata térfogata nagyobb, mint kb. 40 ml). 

 

Sterakfin 5 mg filmtabletta: 

A Sterakfin 5 mg filmtabletta a prosztata hyperplasia (BPH – Benign prosztatic hyperplasia) 

kezelésére és ezen állapot fenntartására javasolt, ezen belül: 

• a megnagyobbodott prosztata méretének csökkentésére, a vizeletáramlás 

fokozására, és a BPH okozta panaszok enyhítésére, 

• a heveny vizeletretenció miatti mőtét, beleértve a transurethalis prosztata reszekció 

(TURP) és prosztatektómia szükségességének csökkentése. 

A Sterakfin 5 mg filmtabletta a prosztata megnagyobbodásban szenvedı betegek esetén 

alkalmazandó (kb. 40 ml-nél nagyobb prosztatatérfogat esetén). 

 

prednizolon 

 

Prednisolon-Richter 5mg tabletta: 

Endocrin zavarok 

Akut és krónikus primer és szekunder mellékvesekéreg-elégtelenség (mineralokortikoid 

pótlásról gondoskodni kell); adrenogenitális szindróma; kongenitális mellékvese hiperplazia; 

karcinomához társuló hypercalcaemia. 

 

Rheumás és kollagén megbetegedések  

Poliartritis reumatika akuta et kronika; periarthritis humeroszkapularis; spondilartritis 

ankylopoetika; febris reumatika; karditis reumatkca; szisztémás lupus erythematodes; 

dermatomyositis; polymyositis; polyarteritis nodosa. 

 

Allergiás megbetegedések 

Különféle akut és krónikus allergiás megbetegedések: gyógyszerrel szembeni 

túlérzékenység, szérumbetegség, urtikaria; szénanátha, vegyi anyagokkal szembeni 

túlérzékenység, Quincke-ödéma; asztma bronchiale; status asztmatikus. 

 

Hematológiai megbetegedések  

Autoimmun anemia hemolitika; leukémiák különféle formái; Hodking-kór; purpura 

thrombocytopenia; agranulocytosis. 

 

Bırgyógyászati megbetegedések   



A prosztatarák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 96

Pemphigus vulgaris; súlyos ekcéma és psoriasis; dermatitis exfoliativa. 

 

Szembetegségek 

A szem súlyos, akut és krónikus gyulladásos és allergiás megbetegedései; nem gennyes 

keratitis; iritis; iridocyclitis; uveitis; chorioditis. 

 

Gastrointestinális megbetegedések  

Colitis ulcerosa és Crohn- betegség kritikus szakasza; krónikus aktív hepatitis. 

 

Daganatos megbetegedések 

Daganatos megbetegedésekben (leukémia, limfoma, mieloma) citosztatikumokkal együtt 

adagolva. 

 

Vesebetegségek 

Diuresis kiváltása vagy visszatérı proteinuria uremia nélkül; idiopathias vagy lupus nephritis. 

 

Egyéb 

Szarcoidosis; szervátültetés. 

 

 

Vinblastin 

 

Vinblastin Richter 1 mg/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz: 

A vinblasztin alkalmanként monoterápiaként, illetve egyéb daganatellenes szerekkel és/vagy 

sugárkezeléssel kombinálva a következı, rosszindulatú daganatok kezelésére javallt. 

• Non-Hodgkin limfoma, 

• Hodgkin-kór, 

• Krónikus limfoid leukaemia, 

• Elırehaladott rosszindulatú heredaganat. 

 

Vinblastin 10 mg injekció: 

Hodgkin, non-Hodgkin limfomák, krónikus limfoid leukaemia, heredaganatok. 

 

docetaxel 

 

Daxtere 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz: 
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Prosztata karcinóma 

A Daxtere prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban hormonrefrakter, metasztatizáló 

prosztata karcinóma kezelésére javallt. 

 

Docetaxel “Ebewe” 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz: 

Prosztata karcinóma  

A DOCETAXEL „EBEWE” prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban hormon 

rezisztens metasztatizáló prosztata karcinóma kezelésére javallt.  

 

DOCETAXEL MEDICO UNO 40 mg/ml koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz: 

Prosztata karcinóma 

A DOCETAXEL MEDICO UNO prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban hormon 

rezisztens metasztatizáló prosztata karcinóma kezelésére javallt. 

 

DOCETAXEL PHARMACENTER 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz: 

Prosztata karcinóma 

A DOCETAXEL PHARMACENTER prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban 

hormon rezisztens metasztatikus prosztata karcinóma kezelésére javallt. 

 

Docetaxel-ratiopharm 40 mg/ml koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz: 

Prosztata karcinóma 

A Docetaxel-ratiopharm prednizonnal vagy prednizolonnal kombinációban hormonrefrakter, 

metasztatizáló prosztatakarcinomában szenvedı betegek kezelésére javallt. 

 

 

mitoxantron 

 

Onkotrone 2 mg/ml oldatos injekció: 

• Elırehaladott és/vagy metasztatizáló emlıkarcinóma 

• Intermedier vagy „high grade” malignus non-Hodgkin limfoma kombinált 

kemoterápiája felnıtteknél 

• felnıttkori akut myeloid leukaemia (AML) kombinált kemoterápiája 

• primer májkarcinóma 

• ovarium karcinóma 
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• elırehaladott és hormonrefrakter prosztata karcinóma esetén alacsony dózisú oralis 

kortikoszteroiddal (pl. prednizon, hidrokortizon) kombinálva olyan betegek fájdalmának 

csökkentésére akik fájdalomcsillapítókra nem reagálnak és a sugártertáripa nem javallt. 

 

estramustin 

 

Estracyt 140 mg kemény kapszula 

Elırehaladott stádiumú prosztata karcinoma kezelésére, különösen a hormonrefrakter 

tumorokban, valamint elsıdleges terápiaként azon betegek esetében, akik elıreláthatólag 

rosszul reagálnak a kizárólagos hormonterápiára. 

 

Estracyt 300 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz: 

Elırehaladott stádiumú prosztata karcinoma kezelésére, különösen a hormonrefrakter 

tumorokban, valamint elsıdleges terápiaként azon betegek esetében, akik elıreláthatólag 

rosszul reagálnak a kizárólagos hormonterápiára. 

 

buserelin 

 

Suprefact Depot 2 hónap implantátum: 

Elırehaladott hormondependens prosztata karcinóma kezelésére. 

Kétoldali teljes sebészeti here-eltávolítás után nem javasolt az implantátum alkalmazása, 

mert ebben az esetben nem csökkenti tovább a tesztoszteron szintet. 

 

Suprefact oldatos injekció, 

Suprefact oldatos orrspray: 

Elırehaladott hormondependens prosztata karcinóma kezelése. 

Kétoldali teljes sebészeti here-eltávolítás után nem javasolt sem az injekció, sem pedig az 

orrspray alkalmazása, mert ebben az esetben nem csökkentik tovább a tesztoszteron 

szintet. 

 

leuprorelin 

 

Eligard 7,5 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz: 

Az Eligard 7,5 mg a hormonfüggı elırehaladott prosztatadaganat kezelésére javallott. 

 

Leuprorelin Sandoz 3,6 mg implantátum: 
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Elırehaladott stádiumú prosztatarákban szenvedı betegek palliatív kezelése. 

 

Lucrin PDS Depot 3,75 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz: 

• Elırehaladott prosztata karcinóma palliatív kezelése.  

Alternatív lehetıségként alkalmazható azokban az esetekben, amikor az orchiectómia vagy 

az ösztrogén-kezelés nem indikált, vagy nem javasolt a prosztata karcinóma kezelésére.  

• Endometriosis kezelése monoterápiában, vagy mőtéti kezelés kiegészítıjeként.  

• Myoma uteri kezelésére. Kezelés lehet a myoma vagy a méh eltávolítása elıtti 

preoperatív kezelés, de alkalmazható annak a perimenopausában lévı nınek a kezelésére, 

aki elzárkózik a mőtéttıl. 

• Pre- és perimenopauzában lévı nık emlıkarcinómájának kezelésére, amennyiben 

hormonterápia indikált. 

 

goserelin 

 

Zoladex depot 3,6 mg implantátum elıretöltött fecskendıben: 

 Prosztata karcinóma kezelése 

 Pre  és perimenopausa idején jelentkezı hormonérzékeny emlıkarcinóma kezelése 

 Endometriosis: mőtét elıtt súlyos endometriosis folyamatos kezelésére legfeljebb 6 

hónapig; a fibrómák méretének csökkentésére legfeljebb 3 hónapig 

 Endometrium elvékonyítás: az endometrium elvékonyítása ablatio elıtt. Két Zoladex 

3,6 mg implantátum alkalmazandó 4 hetes különbséggel, úgy, hogy a tervezett mőtét a 

második implantátum alkalmazását követı 2 hétre essen. 

 Fertilizációs kezelés, pl. in vitro fertilisatio: a hipofízis mőködésének „down 

regulációja” a gonadotropin kezelést (vagy ovuláció indukciót) megelızıen 

Javaslat: Kizárólag urológus, onkológus vagy nıgyógyász felügyelete mellett alkalmazható. 

 

triptorelin 

 

Decapeptyl 0,1 mg/ml oldatos injekció elıretöltött fecskendıben: 

Elırehaladott hormonfüggı prosztata karcinoma tüneti kezelése.  

Diagnosztikában: A prosztata daganat hormonérzékenységének vizsgálata. 

 

Decapeptyl Depot por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz: 
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Elırehaladott hormonfüggı prosztata karcinóma. A prosztatadaganat 

hormonérzékenységének megállapítása a hormon szupressiv/ablativ kezelés 

szükségességének eldöntéséhez. 

 

Diphereline 0,1 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz: 

Nıi meddıség 

Kiegészítı kezelésként, gonadotropinokkal (hMG, FSH, hCG) kombinált ovuláció 

indukció in vitro megtermékenyítés és embrió beültetés (I.V.F.E.T.) céljából. 

 

Diphereline SR 3,75 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz: 

Prosztata karcinóma 

Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló prosztata karcinóma kezelése. 

A kezelés kedvezı hatása sokkal kifejezettebb és gyakoribb, ha a beteg elızıleg más 

hormonterápiában nem részesült. 

 

Pubertas praecox (lányoknál 8 év alatt, fiúknál 10 év alatt) 

 

Genitális és extragenitális endometriosis (I-tıl IV-es fázisig) 

A kezelés nem folytatható 6 hónapnál tovább (lásd Nemkívánatos hatások, mellékhatások).  

Nem ajánlott a második kezelési ciklust triptorelinnel vagy egyéb GnRH analóggal kezdeni. 

 

Uterus fibromyoma 

Uterus fibromyoma kezelése mőtét elıtt vagy ha a mőtét nem javasolt. 

 

Nıi meddıség  

Gonadotropinokkal (hMG, FSH, hCG) kombinált kiegészítı kezelés az ovuláció serkentése in 

vitro megtermékenyítés és embrió beültetés (I.V.F.E.T.) céljából. 

 

flutamid 

 

Fluprost 250 mg tabletta: 

Monoterápiaként (orchiectomiával kiegészítve vagy anélkül), ill. kombinációban adva LHRH-

agonistával, alkalmas elırehaladott stádiumú prosztatakarcinomás betegek kezelésére 

elızıleg kezeletlen, ill. hormonkezelésre nem vagy rosszul reagáló esetekben. 
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B2-C2 (T2b-T4) stádiumú prosztata karcinóma kombinált kezelésének részeként a 

tumorvolumen csökkentése, kontrollálhatósága és a tünetmentes idıszak 

meghosszabbítása. 

 

Flutam 250 mg tabletta: 

Nemszteroid antiandrogén 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelésére, amikor a tesztoszteronhatásokat el kell 

nyomni: 

Kezdı terápiaként LH-RH-analógokkal kombinálva vagy orchiectomiával együtt (komplett 

androgénblokád), valamint olyan betegeknél, akiket már kezeltek LH-RH-analógokkal, ill. 

akiknél már végeztek sebészi hereeltávolítást. 

Egyéb endokrin kezelési formákra nem reagáló vagy egyéb endokrin terápiát elviselni nem 

tudó, de kezelést igénylı betegek esetében. 

 

Flutasin 250 mg tabletta: 

Monoterápiaként (orchiectomiával kiegészítve vagy anélkül), ill. kombinációban adva LHRH-

agonistával, alkalmas elırehaladott stádiumú prosztatakarcinomás betegek kezelésére 

elızıleg kezeletlen, ill. hormonkezelésre nem, vagy rosszul reagáló esetekben. 

B2-C2 (T2b-T4) stádiumú prosztata karcinóma kombinált kezelésének részeként a 

tumorvolumen csökkentése, kontrollálhatósága és a tünetmentes idıszak 

meghosszabbítása. 

 

Fugerel 250 mg tabletta: 

Monoterápiaként (orchiectomiával kiegészítve vagy anélkül), ill. kombinációban adva LHRH-

agonistával, alkalmas elırehaladott stádiumú prosztatakarcinomás betegek kezelésére 

elızıleg kezeletlen, ill. hormonkezelésre nem, vagy rosszul reagáló esetekben. 

B2-C2 (T2b-T4) stádiumú prosztata karcinoma kombinált kezelésének részeként a Fugerel 

javallt a  tumorvolumen csökkentése, kontrollálhatósága és a tünetmentes idıszak 

meghosszabbítása. 

 

Prosztika 250 mg tabletta: 

Olyan elırehaladott prosztata karcinóma kezeléséhez, ahol a tesztoszteron hatások 

megszüntetése javallott, kezdeti kezelésként LHRH agonistával kombinálva; kiegészítı 

terápiaként olyan betegeknél, akik már LHRH agonista kezelésben részesülnek; olyan 

betegeknél, akiknek sebészeti úton eltávolították a heréit; olyan betegek kezeléséhez, akik a 

hormonkezelés más formáit rosszul viselték, vagy azokra egyáltalán nem reagáltak. 
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nilutamid 

 

Anandron 50 mg tabletta: 

Metasztatizáló prosztata-karcinóma, amelyben tesztoszteron-szuppresszió indikált, kémiai 

vagy sebészi kasztrációval együtt: 

 tesztoszteron által kiváltott "fellángolás" korai kezelésére, LHRH-analóggal 

kombinálva; 

 kiegészítı kezelés olyan betegek számára, akik LHRH-analóg kezelést kapnak, vagy 

már átestek orchiectomián. 

 

bicalutamid 

 

Bicacel 150 mg filmtabletta: 

A Bicacel 150 mg filmtabletta radikális prosztatektómiát, illetve radioterápiát követıen 

monoterápiában vagy adjuváns kezelésként javallt olyan betegeknél, akiknél nagy a 

lokálisan elırehaladott prosztata karcinóma progresziójának kockázata. 

 

Bicalutamid Actavis150 mg filmtabletta: 

A Bicalutamid Actavis150 mg monoterápiában vagy adjuváns kezelésként javallt radikális 

prosztatektómia, illetve radioterápia mellett azoknál a lokálisan elırehaladott prosztata 

karcinómában szenvedı betegeknél, akiknél jelentıs a progresszió kockázata. 

 

Bicalutamid Actavis 50 mg filmtabletta: 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelése luteinizáló hormont felszabadító hormon- 

(LHRH) analóg terápiával vagy sebészeti kasztrációval kombinációban. 

 

Bicalutamid Mentor Pharma 150 mg filmtabletta: 

A Bicalutamid Mentor Pharma 150 mg filmtabletta önmagában vagy radikális 

prosztatektómia vagy radioterápia mellett adjuváns terápiaként javallt lokálisan elırehaladott 

prosztatarákban szenvedı betegek kezelésére, akiknél magas a betegség progressziójának 

kockázata. 

 

Bicalutamid Sandoz 50 mg filmtabletta: 

Bicalutamid Sandoz 50 mg filmtabletta alkalmazása kombinációs terápiában: 
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Elırehaladott prosztata-karcinóma kezelése luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) -

analóggal vagy sebészi kasztrációval kombinálva. 

3 db Bicalutamid Sandoz 50 mg filmtabletta (150 mg bicalutamid) alkalmazása 

monoterápiában: 

A Bicalutamid Sandoz 50 mg filmtabletta 150 mg-os dózis önmagában vagy radikális 

prosztatektómia vagy radioterápia mellett adjuváns terápiaként javallt lokálisan elırehaladott 

prosztatadaganatban szenvedı betegek kezelésére, akiknél nagy a betegség 

progressziójának kockázata. 

 

Bicalutamid-Cremum 50 mg filmtabletta: 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelése luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) 

analóggal vagy sebészi kasztrációval kombinálva. 

A Bicalutamid-Cremum filmtabletta napi 150 mg adagban önmagában vagy radikális 

prosztatektómia vagy radioterápia mellett adjuváns terápiaként javallt a lokálisan 

elırehaladott prosztatarákban szenvedı betegek kezelésére, akiknél nagy a betegség 

progressziójának kockázata. 

 

Bicalutamide Accord 50 mg filmtabletta: 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelése luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) 

analóggal vagy sebészi kasztrációval kombinálva. 

 

Bicalutamide Bluefish 50 mg filmtabletta: 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelése luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) 

analóggal vagy sebészi kasztrációval kombinálva. 

 

Bicalutamide Medana 50 mg filmtabletta: 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelése luteinizáló hormon felszabadító hormon (LHRH) 

analóg terápiával vagy sebészeti kasztrációval kombinációban. 

 

Bicalutamide Pharmacenter 50 mg filmtabletta: 

Az elırehaladott prosztatarák kezelése, luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) 

analóggal vagy sebészi kasztrációval kombinálva. 

 

Bicalutanorm 50 mg filmtabletta: 

Elırehaladott prosztata karcinóma kezelésére kombinációban luteinizáló hormont 

felszabadító hormon- (LHRH) analóg terápiával vagy sebészeti kasztrációval. 
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IX.2 A prosztata daganatok keléséhez elszámolható protokollok 
 

OENO Név HBC
S HBCS név 

7165 Kemoterápia, TXT protokoll szerint 959G Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája "G" 

7184 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll 
szerint 959H Rosszindulatú daganat 

kemoterápiája "H" 

7216 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll 
szerint 959C Rosszindulatú daganat 

kemoterápiája "C" 
 


