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Mężczyzno, daj się zbadać!

  ‥ rzadko mówimy o chorobach pros- 
taty. Czy ciągle jest to temat wstyd- 
liwy?

Na szczęście coraz mniej. Apelu-
ję, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale 
przede wszystkim regularnie się ba-
dać. Systematyczne badania prosta-
ty to obowiązek każdego mężczyzny 
po 40. roku życia. Te badania zwięk-
szają szansę na wykrycie chorób pros- 
taty, przede wszystkim raka, a tym sa-
mym na wcześniejsze rozpoczęcie le-
czenia. Statystyki stawiają raka pro-
staty na drugim miejscu po raku płuc 
pod względem zarówno liczby zacho-
rowań, jak i śmiertelności z powodu 
chorób nowotworowych u mężczyzn. 
Niestety, częstość występowania raka 
gruczołu krokowego rośnie. W Polsce 
w 2008 r. zachorowało na raka stercza 
ok. 8,3 tys. mężczyzn, a ok. 4 tys. zmar-
ło z tego powodu. Największym prob- 
lemem jest rak prostaty u mężczyzn 
młodszych, przed 65.  rokiem życia. 
U nich nowotwór ma często bardziej 
agresywny przebieg i  w  tej grupie 
stwierdza się znacznie częstsze na-
wroty tej choroby. 

  ‥ Do jakiego specjalisty trzeba 
się udać na badanie?

Przypomnijmy, że prostata to ina-
czej gruczoł krokowy, który ma wiel-
kość kasztana, jest umiejscowiony 
pod pęcherzem moczowym i otacza 
cewkę moczową. Najczęstsze cho-
roby tego gruczołu to przerost, sta-
ny zapalne i nowotwory. Dolegliwoś- 
ci, które odczuwa pacjent i które są  
zarazem sygnałem choroby czy nie- 

prawidłowości w  funkcjonowaniu 
prostaty, to: słabszy i wąski strumień 
moczu, częste oddawanie moczu, na-
glące parcie na mocz, odczuwane 
także w ciągu dnia. W pewnych sytu-
acjach dolegliwości te mogą dopro-
wadzić nawet do zatrzymania mo-
czu. O tym, z jakiego typu zmianami 
mamy do czynienia, rozstrzyga uro-
log, który jest właściwym specjalistą 
w zakresie zarówno badań profilak-
tycznych, jak i leczenia chorób pros- 
taty. Pacjent sam nie powinien  się 
diagnozować, tylko udać się do spe-
cjalisty, który ma w  tym zakresie 
większe doświadczenie i możliwości 
diagnostyczne niż lekarz podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

  ‥ Jakie badania może wykonać  
lub zlecić urolog?

Jednym z  badań jest oznaczenie 
antygenu PSA w surowicy krwi. Nie-
prawidłowy poziom jest sygnałem 
choroby, ale niekoniecznie nowotwo-
rowej. Drugim badaniem pozwalają-
cym wykryć zmiany w prostacie jest 
badanie pacjenta przez odbytnicę. 
Kolejne to badanie ultrasonograficz-
ne przezodbytnicze (TRUS).

  ‥ Jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Czy panowie mogą zapobiegać 
chorobom prostaty?

Dysponujemy licznymi lekami  – 
zarówno syntetycznymi, jak i  zio-
łowymi  – do skutecznego leczenia 
chorób prostaty. Ważną sprawą jest 
profilaktyka, w której istotnym i częs- 
to niedocenianym elementem jest 
dieta, do której należy włączyć pomi-
dory, pestki z dyni, czosnek, ziołowe 
herbaty (np. zieloną). Powinno się na-
tomiast unikać tłustego mięsa i tłusz-
czów zwierzęcych. Stosowanie diety 
może zarówno opóźniać rozrost gru-
czołu krokowego, jak i zapobiegać po-
jawieniu się nowotworu. Oczywiście, 
nie jest to stuprocentowe zabezpie-
czenie, ale zmniejszenie ryzyka wy-
stąpienia tej choroby. Najpewniejszą 
profilaktyką jest jednak regularne ba-
danie i świadomość problemu. Ape-
luję o  wprowadzenie badań prze-
siewowych z  oznaczeniem PSA, 
zwłaszcza w grupie mężczyzn w wie-
ku 40-60 lat, czyli w  grupie, w  któ-
rej nowotwory są najbardziej agre-
sywne. Sfinansowanie takich badań, 
w końcowym rozrachunku, przynios- 
łoby korzyści, m.in. także finanso-
we. Prywatne badania profilaktycz-
ne można wykonać u nas, w szpitalu 
Medical Magnus w Łodzi przy ul. Ko-
pernika 38, tel. 42 253 19 00 lub 42 253 
19 10. >>n
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Prostata jest najczęściej szwankującym 
narządem w organizmie mężczyzny, 
dlatego tak ważna jest profilaktyka.


