
Rak stercza a zdrowie społeczne – nowe możliwości, nowe wyzwania 

Rak gruczołu krokowego to w populacji polskich mężczyzn niezwykle ważny problem zdrowotny. W 

Polsce już od paru lat jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn i tylko 

nieznacznie ustępuje częstością rakowi piersi u kobiet. A wydaje się, że akurat problem raka piersi 

u kobiet jest dobrze nagłośniony i w tym rozpoznaniu mamy doskonale widoczne kampanie 

społeczne. W przypadku raka stercza mamy chyba jeszcze dużo do nadrobienia. 

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Onkologicznego rak gruczołu krokowego stanowi ponad 20% 

wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn. Ostatnie oficjalne dane  za rok 2019, podają 17 638 

nowych przypadków. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że będziemy przez najbliższe lata 

borykać się z narastaniem częstości zachorowań na ten nowotwór. Wiemy bowiem, że jest to 

nowotwór rozpoznawany właściwie po 50. roku życia. Choć wcześniejsze zachorowania zdarzają się, 

to są sporadyczne.  Często te zachorowania dotyczą mężczyzn obciążonych rodzinnie lub takich u 

których występują pewne niekorzystne zmiany w materiale genetycznym. Szczyt zachorowań 

przypada po 65. roku życia. Co więcej – można stwierdzić, że najistotniejszym i – niestety – 

niemodyfikowalnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka prostaty jest właśnie wiek. A z 

powszechnie dostępnych danych i prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że populacja w 

Polsce starzeje się i trend ten będzie się utrzymywał. W 2018 roku 14.1% mężczyzn w Polsce 

przekroczyło 65. rok życia a w 2035 szacuje się, że odsetek ten wyniesie 26%. 

Podstawową kwestią, jaką należy poruszyć jest to, że rak gruczołu krokowego wykryty wcześnie, gdy 

choroba jest jeszcze ograniczona do samej prostaty i nie pojawiły się zmiany przerzutowe może być 

skutecznie leczona i to z intencją wyleczenia. Co więcej, rokowania pacjentów na tym etapie są dobre 

a zgony w tej grupie w ciągu pięciu lat, które należy przypisać rakowi stercza zdarzają się wyjątkowo i 

wynoszą poniżej 1%. 

Sytuacja bardzo zmienia się u mężczyzn, u których pojawiły się już zmiany przerzutowe. W tym 

wypadku niemal 70% mężczyzn umiera z powodu raka gruczołu krokowego w ciągu pierwszych pięciu 

lat od postawienia rozpoznania. Ale różnice w rokowaniu są także wyraźnie widoczne u pacjentów z 

nowotworem ograniczonym do stercza. Doskonale wiemy, że im bardziej zaawansowany guz, tym 

większe ryzyko, że leczenie o założeniu radykalnym ostatecznie się zakończy się niepowodzeniem. U 

pewnego odsetka tych mężczyzn można zastosować jeszcze procedury, których celem jest uzyskanie 

trwałego wyleczenia, jednak u znaczącej części choroba rozwija się tak, że nie jesteśmy już w stanie 

uzyskać naszym postępowaniem wyleczenia. W tych wypadkach przystępujemy do przewlekłego 

leczenia systemowego, jednak już nie z intencją wyleczenia.  

Generalnie zatem można stwierdzić, że nowotwór rozpoznany wcześnie, kiedy nie ma jeszcze zmian 

przerzutowych, jest leczony z intencją wyleczenia i rokuje diametralnie inaczej niż choroba 

zaawansowana a leczenie na etapie rozsiewu, tak zwane leczenie systemowe, choć efektywne, 

ostatecznie wyczerpuje się i przestajemy panować nad postępem procesu chorobowego.  

Warto jednocześnie wspomnieć o często pomijanym aspekcie – leczenie systemowe, choć niezwykle 

skuteczne, może negatywnie wpływać na jakość życia pacjenta, jest także toksyczne dla układu 

krążenia i wiąże się z postępującą utratą masy kostnej. Po wielu latach takiej terapii osteoporoza i jej 

powikłania w postaci samoistnych złamań kości są powszechne. Co więcej – rak stercza jest 

nowotworem szczególnie często tworzącym przerzuty w kościach – i znów musimy się liczyć z 

powikłaniami z układu kostnego. To bardzo negatywnie wpływa na funkcjonowanie pacjenta, ale 



także otoczenia, które musi zapewnić pacjentowi opiekę. Nie możemy także zapomnieć o kosztach 

leczenia tych powikłań, z których najbardziej upośledzającym jest uszkodzenie rdzenia kręgowego z 

efektem w postaci niedowładów lub porażeń, zwykle kończyn dolnych.  

Co więcej – pacjenci z przerzutowym rakiem stercza wymagają przewlekłego leczenia 

farmakologicznego, które jest niestety bardzo kosztowne. Reasumując: leczenie przerzutowej 

choroby jest skuteczne, ale niestety po pewnym czasie wyczerpuje się w wówczas choroba rozwija się 

prowadząc do fatalnych następstw. Koszty choroby przerzutowej to pogorszenie jakości życia, 

powikłania obciążające pacjenta i rodzinę i wreszcie – ogromne nakłady finansowe na przewlekłą 

terapię. 

A jaka jest skala tego problemy w Polsce? Liczba zgonów, które odnotowano w 2019 to 5 618 i należy 

założyć, że absolutna większość tych pacjentów zmarła z powodu choroby przerzutowej. Dodatkowo 

należy założyć, że mężczyzn tych uprzednio długotrwale leczono z wyczerpaniem zastosowanych 

metod. W Polsce w 2019 roku nowotwór ten zajmował drugie miejsce wśród przyczyn zgonów 

nowotworowych u mężczyzn, zaraz po raku płuca. To zjawisko częstych zgonów z powodu raka 

stercza nie jest zjawiskiem tylko polskim. Podobne statystyki są także w innych krajach Europy. 

Trudno zaakceptować taką sytuację dysponując wiedzą, że rak gruczołu krokowego wcześnie 

rozpoznany daje ogromne szanse na trwałe wyleczenie. A dysponujemy badaniami, które pozwalają 

wyodrębnić z populacji zdrowych mężczyzn pacjentów, u których może się podstępnie rozwijać ten 

nowotwór.  Ważne jest tu słowo podstępnie. Wiadomo, że u większości mężczyzn wczesny nowotwór 

często nie powoduje żadnych niepokojących objawów, ba – nawet na etapie choroby przerzutowej 

czasem pacjent nie zgłasza żadnych dolegliwości. 

Wprowadzenie na przełomie lat 80. i 90. do szerokiej praktyki klinicznej oznaczeń PSA (ang. Prostate-

specific-antigen) zaowocowało wyraźnym zmniejszeniem śmiertelności z powodu tego nowotworu. 

Aż o połowę! Czym zatem jest PSA? To białko zostało przez niezależnych badaczy wykryte pierwotnie 

w nasieniu i tkance gruczołu krokowego. Jest ono ważnym dla płodności enzymem, występującym 

właśnie w nasieniu. Później także wykazano, że przenika do krwi a jego wyższe stężenia korelują z 

większym ryzykiem raka stercza. Nie można zatem stwierdzić, że PSA jest nieprawidłowym białkiem a 

jego obecność we krwi to oznaka raka gruczołu krokowego. Większa objętość stercza, a gruczoł 

krokowy wraz ze starzeniem się ma tendencję do rozrostu łagodnego, przekłada się także na wyższe 

stężenia PSA we krwi. Również stany zapalne gruczołu krokowego sprzyjają uwalnianiu tego białka do 

krwi. Jednak korelacja pomiędzy stężeniem  PSA we krwi a ryzykiem obecności nowotworu złośliwego 

stercza jest już dobrze poznana i ustalona. Zatem na podstawie wyniku PSA możemy wyodrębnić 

grupę mężczyzn, u których prawdopodobieństwo występowania raka prostaty jest wysokie. Badanie 

jest proste – polega na pobraniu próbki krwi do badania a samo oznaczenia PSA jest tanie i absolutnie 

powszechnie dostępne. 

Czy zatem powinniśmy dążyć do wczesnego wykrycia tego nowotworu poprzez wdrożenie procedur 

szerokiego – aktywnego poszukiwania tego nowotworu u mężczyzn po 50. roku życia lub wcześniej, 

jeśli wiemy, że ryzyko zachorowania jest wyższe. Mamy przecież możliwość taniego oznaczenia PSA. 

Odpowiedź na to pytanie wydaje się pozornie oczywista, zwłaszcza iż dysponowaliśmy danymi z 

szerokiej praktyki klinicznej, które pokazywały spadek śmiertelności z powodu raka stercza po 

wprowadzeniu oznaczeń PSA do rutynowej diagnostyki lekarskiej. Jak już wcześniej pisałem 

wykazywano nawet pięćdziesięcioprocentowy  spadek zgonów z tego powodu na przestrzeni 

dwudziestu lat. Nawet jeśli w analizach uwzględnimy to, że więcej przypadków rozpoznano kierując 



się właśnie podwyższonym stężeniem PSA to i tak oceniano spadek śmiertelności na 37%. Imponujący 

postęp! 

Analiza tych danych skłoniła do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań nad znaczeniem badań 

przesiewowych u mężczyzn z grupy ryzyka z racji wieku. Uczestniczyła  w nich ogromna rzesza 

mężczyzn. I tak w badaniu europejskim do badania włączono ponad 162 tysiące mężczyzn, których 

podzielono na dwie grupy. W jednej w tych grup stosowano badanie przesiewowe z oznaczeniem 

PSA, podczas gdy druga grupa stanowiła tak zwaną grupę kontrolną – czyli tej procedury 

przesiewowej nie zastosowano. U wszystkich panów uczestniczących w badaniu łącznie 

zidentyfikowano w ciągu następnych 13 lat nieco ponad 13,5 tysiąca pacjentów z rakiem gruczołu 

krokowego, przy czym w grupie poddanej badaniu nieco więcej, zwłaszcza w pierwszym roku po 

włączeniu do badania. Analiza danych pacjentów z już rozpoznanym rakiem stercza wskazała, że 

chorobę rozpoznawano zwykle na wcześniejszych etapach w grupie z planowanym oznaczeniem 

stężenia PSA. Ostatecznie wykazano zmniejszenie odsetka zgonów spowodowanych rakiem stercza 

właśnie w tej grupie w porównaniu do grupy kontrolnej. A jednak do wyników było wiele zastrzeżeń: 

okazało się, że na badania należy zaprosić 570 mężczyzn, 18 poddać leczeniu by uratować jedno 

życie.  

W tym miejscu należy wyjaśnić, że rak stercza, nawet nieleczony, nie musi przecież prowadzić do 

śmierci pacjenta z powodu raka gruczołu krokowego. Wiemy, że u części pacjentów ten nowotwór 

bardzo wolno się rozwija a – z racji wieku – często przyczyną końca życia są zupełnie inne przyczyny 

(w tym np. najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce : szeroko pojęte choroby układu krążenia). Zatem 

nadrozpoznawalność raka gruczołu krokowego w badaniach przesiewowych to ogromny problem. 

Co więcej – stwierdzenie podwyższonego stężenia PSA we krwi w tym badaniu skutkowało 

koniecznością wykonania biopsji. Przypomnę – nie zawsze podwyższone stężenie PSA jest 

spowodowane obecnością raka. Sam zabieg ma swoje powikłania medyczne, na przykład wiąże się z 

ryzykiem krwawienia lub uruchomienia infekcji do uogólnionej infekcji zwanej sepsą włącznie. A to 

już bardzo groźne powikłanie.  

Różnica pomiędzy ilością dodatkowo wdrożonych terapii a uratowanym życiem pokazuje, jak 

poważnym problemem jest nadmiarowe leczenie. Obie metody leczenia radykalnego: operacyjne 

usunięcie gruczolu krokowego lub radioterapia, często kojarzona w leczeniem hormonalnym to 

metody skuteczne, jednakże niepozbawione działań niepożądanych. Do tych powszechnie 

występujących należy zaliczyć zaburzenia potencji, co może bardzo negatywnie odbijać się na jakości 

życia. Ale są także inne powikłania. W przypadku leczenia operacyjnego należy brać pod uwagę 

ryzyko nietrzymania moczu, zaś w przypadku radioterapii istotne jest uszkodzenie pęcherza 

moczowego czy kiszki stolcowej, co może mieć negatywny wpływ na jakość życia pacjenta, ale także 

nie można zapominać o zwiększonym ryzyku nowotworów wtórnych – czyli takich, które są 

wywołane narażeniem na promieniowanie.  

Zatem absolutnie nie można lekceważyć problemu zwiększonego narażenia pacjenta na obciążające 

procedury diagnostyczne oraz często nadmiarowe i niepotrzebne leczenie. Europejskie Towarzystwo 

Onkologii Klinicznej sformułowało następujące zalecenie: Populacyjne badania przesiewowe PSA 

mężczyzn w kierunku raka prostaty zmniejszają śmiertelność z powodu raka prostaty kosztem 

nadrozpoznawalności i nadmiernego leczenia i nie są zalecane. Aczkolwiek już w kolejnym punkcie 

jest stwierdzenie, że badania przesiewowe mogą być prowadzone u mężczyzn po 50. roku życia lub 



wcześniej w razie obciążeń dziedzicznych. Wyraźnie także wskazano, że nie należy wykonywać 

badania PSA u bezobjawowych mężczyzn, u których spodziewany czas przeżycia jest krótki, poniżej 

10 lat (choćby z racji zaawansowanego wieku i obciążeń zdrowotnych).  

Inne badania, w tym prowadzone w Stanach Zjednoczonych przyniosły jeszcze bardziej 

rozczarowujące wyniki. W żadnym z tych badań nie wykazano nawet spadku ryzyka zgonu z powodu 

raka stercza w grupie poddanej badaniom przesiewowym, nie mówiąc już o ogólnym wydłużeniu 

życia u mężczyzn poddanych przesiewowemu badaniu PSA.  

A gwoździem do trumny takiej koncepcji była łączna analiza kilku badań, w tym europejskiego, gdzie 

nie potwierdzono wpływu procedury na ryzyko zgonu z powodu raka stercza u panów, u których 

zastosowano badanie przesiewowe PSA. Skutkiem tego także w Stanach Zjednoczonych zaczęto 

powszechnie zniechęcać do prowadzenia badań przesiewowych i oznaczania PSA u mężczyzn 

bezobjawowych, aczkolwiek nieco później złagodzono stanowisko stwierdzając, że można aktywne 

poszukiwanie raka stercza prowadzić u mężczyzn pod warunkiem przedyskutowania z pacjentem wad 

i zalet takiego postępowania. 

Efekty takiej polityki zdrowotnej mają obecnie swoje następstwa. Okazuje się bowiem, że zarówno w 

Europie jak i w Stanach Zjednoczonych wzrasta odsetek mężczyzn, u których rak gruczołu krokowego 

jest rozpoznawany już na etapie choroby przerzutowej. Z fatalnymi oczywiście skutkami dla 

rokowania pacjenta, jego jakości życia ale i dla budżetów: zwykle przez wiele lat u pacjentów poza 

możliwością wyleczenia stosuje się drogie terapie farmakologiczne oraz stosuje inne kosztowne 

interwencje medyczne. 

Proszę pamiętać, że w medycynie dokonuje się jednak stały postęp. Dotychczasową drogę pacjenta z 

podwyższonym PSA można było zdefiniować następująco: wysokie PSA, biopsja stercza, leczenie w 

przypadku potwierdzenia raka stercza. Mamy tu dwa elementy, które dzięki postępowi medycyny i 

wiedzy na temat raka gruczołu krokowego można części pacjentów oszczędzić. 

Po pierwsze – nie każdy pacjent z podwyższonym PSA musi mieć wykonywaną biopsję gruczołu 

krokowego, a to dzięki absolutnie przełomowemu badaniu diagnostycznemu jakim jest obrazowanie 

narządu metodą multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpNMR). Badanie jest 

nieinwazyjne (inaczej niż biopsja, kiedy wprowadza się wielokrotnie  igłę do stercza i pobiera 

fragmenty tkanki do badania). Badanie nie naraża nas na szkodliwe promieniowanie X. Co więcej – na 

podstawie wyniku umiemy precyzyjnie oszacować ryzyko obecności tkanki nowotworowej w gruczole 

krokowym. A tak wygląda wynik punktacji, który powinien być zawarty w opisie badania: 

Kategorie oceny ryzyka obecności raka w sterczu w skali PI-RADS v2 są definiowane według 

następującej punktacji:  

Punktacja PI-RADS 1: Ryzyko bardzo niskie - (obecność raka istotnego klinicznie jest bardzo mało 

prawdopodobna).  

Punktacja PI-RADS 2: Ryzyko niskie (obecność raka istotnego klinicznie jest mało prawdopodobna, 

ok.9%).  

Punktacja PI-RADS 3: Ryzyko pośrednie (prawdopodobieństwo obecności raka istotnego klinicznie nie 

jednoznaczne, ok.16%).  



Punktacja PI-RADS 4: Ryzyko wysokie (prawdopodobieństwo obecności raka istotnego klinicznie 

wysokie, ok59%).  

Punktacja PI-RADS 5: Ryzyko bardzo wysokie (prawdopodobieństwo obecności raka istotnego 

klinicznie bardzo wysokie, około 85%).   

Co więcej, dzięki badaniu lekarz, który może ostatecznie będzie kwalifikował część pacjentów do 

biopsji stercza i wykonywał zabieg zna lokalizację podejrzanego ogniska i ma ułatwione zadanie. 

Unikamy w ten sposób w dużej mierze sytuacji, kiedy w biopsji nie ma potwierdzenia raka tylko 

dlatego, że nie trafiono w nieprawidłowa tkankę. Dodatkowo badanie pozwala na precyzyjne 

określenie rozległości nacieku i zaawansowania procesu, co ogromnie ułatwia podjęcie decyzji o 

dalszym leczeniu już po potwierdzeniu choroby. Zatem badanie metoda mpNMR jest obecnie 

wplatane w drogę diagnostyczną pacjenta z wysokim stężeniem PSA. Pozwala na wskazanie 

mężczyzn, u których należy wykonać biopsję, a u których można jej uniknąć. Naprowadza biopsję na 

odpowiedni fragment zmienionego gruczołu oraz ułatwia późniejsze planowanie leczenia.  

A teraz kwestia nadmiarowego leczenia pacjentów z już rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego. 

Brzmi dziwnie – prawda? Ale nie zawsze musimy natychmiast leczyć pacjenta z rozpoznanym rakiem 

gruczołu krokowego. Pacjentom z rakiem stercza o przewidywanej niewielkiej dynamice choroby 

proponujemy tak zwaną aktywną obserwację – czyli nie poddajemy natychmiastowemu leczeniu a do 

terapii przystępujemy jedynie tych, u których choroba postępuje albo u panów, którzy nie akceptują 

takiej strategii postępowania. Pacjentów kwalifikujemy do odpowiedniej grupy ryzyka na podstawie 

stężenia PSA, złośliwości utkania nowotworowego oraz rozległości procesu nowotworowego. To 

pozwala w znacznej mierze na uniknięcie nadmiarowego leczenia. W rozmowie z pacjentem, któremu 

taką strategię możemy zaproponować, konieczne jest przekazanie podstawowej informacji – polityka 

aktywnej obserwacji zamiast natychmiastowego leczenia nie pogarsza rokowania co do życia a 

pozwala często w ogóle uniknąć leczenia lub znacząco je opóźnić, co przekłada się na uniknięcie 

powikłań lub przesunięcie ich na dalsze etapy życia. Bardzo wartościowa opcja postępowania na 

przykład w aspekcie zachowania pełnej potencji. A to bardzo ważny aspekt życia dla wielu mężczyzn. 

Czy zatem włączenie multiparametrycznego NMR do diagnostyki pozwoli na ułatwienie prowadzenia 

badań przesiewowych i zmniejszy liczbę wykonywanych biopsji? Czy obecnie umiemy uniknąć 

nadmiarowego leczenia? I wreszcie – czy potrafimy zaprojektować badania przesiewowe w populacji 

tak, by ograniczyć omówione wyżej poważne wady? To pytania, które pilnie potrzebują odpowiedzi.  

Z pewnością jednak samo oznaczenie PSA to za mało. Wyniki powinien interpretować specjalista, 

który umie przeprowadzić pacjenta przez całkiem skomplikowaną obecnie ścieżkę diagnostyki i 

leczenia. Mogę jedynie zaapelować do panów w wieku, w którym rak stercza staje się częsty – proszę 

zastanowić się nad odwiedzeniem urologa nawet, jeśli nie występują żadne niepokojące objawy. 

Proszę rozważyć ze specjalistą czy należy aktywnie poszukiwać raka stercza. To ważne! 
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