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Úvod  

Karcinom prostaty je v České republice nejčastějším nádorovým onemocněním (s vyloučením 

nemelanomových kožních nádorů), přičemž většina pacientů přichází v časném stádiu. Díky 

příznivému biologickému chování a pokrokům v léčbě dnes patří tento typ novotvaru spolu s nádory 

varlat a nádory štítné žlázy do trojice nádorů s nejlepším pětiletým přežitím. Folikulární lymfom je 

druhým nejčastějším typem Non-Hodgkinského B lymfomu, vzhledem k indolentnímu chování lze 

očekávat u většiny pacientů dlouhé celkové přežití. Synchronní výskyt pokročilého lymfomu a 

karcinomu prostaty však představuje relativně vzácný klinický scénář a tento článek pojednává o 

léčbě pacienta s tímto souběhem onemocnění. 

Popis případu 

V době diagnózy 68-letý pacient, do doby výskytu prvních příznaků léčený pouze pro arteriální 
hypertenzi, benigní hyperplázii prostaty a amoci sítnice pravého oka si začal v červnu 2017 stěžovat 
na noční pocení,  které  bylo provázeno váhovým poklesem 10kg v průběhu předcházejících dvou 
měsíců a také na břišní dyskomfort. Navíc se u něj objevil výrazný otok obou dolních končetin a 
genitálu. Praktická lékařka odhalila uzlinový syndrom, přičemž laboratorní odběry ukazály elevaci PSA 
na 28. S tímto byl pacient odeslán na hematologii i urologii, kde tumor prostaty klinicky palpačně 
nehmatný,  následně podstoupil biopsii prostaty, v níž byl potvrzen acinární karcinom prostaty v 6 
z 10 vzorků, Gleason skóre 3+4; při PSA 28 spadal do stádia IIIA. Pro uzlinový syndrom palpovatelný 
v tříslech i na krku, bylo vysloveno podezření na nádorovou duplicitu a provedena extirpace uzliny 
z levého třísla. V souladu s klinickými příznaky evokujícími hematologickou malignitu histologické 
vyšetření potvrdilo folikulární lymfom grade 3a, s vysokou proliferační aktivitou (Ki67 50 %). 
Stagingové PET/CT ukázalo uzlinové postižení na krku, axil, v mediastinu, podbráničně 
v retroperitoneu, pánvi (obrázek 1). V mírně zvětšené prostatě nebylo identifikováno ložiskové 
postižení ani hypermetabolismus FDG (obrázek 2). Trepanobiopsie byla negativní, folikulární lymfom 
byl vzhledem k postižení nadbráničních i podbráničních uzlin stagován jako stadium III, FLIPI 4 (věk 
>60 let, počet uzlinových lokalizací >4 [krční, axilární, mediastinální, paraaortální a ingvinální], elevaci 
LD, stádium III) s B příznaky – tedy high risk onemocnění s odhadovaným 10-letým přežitím 35 %. 

Průběh léčby 

Pacient ihned po dokončení stagingových vyšetření zahájil léčbu pokročilého folikulárního lymfomu 
režimem R-CHOP, přičemž po třetím cyklu nastala výrazná regrese nálezu. V lednu 2018 dokončil 8. 
cyklus chemoterapie a absolvoval přešetření efektu, které ukázalo kompletní remisi onemocnění. 
Souběžně bylo doplněno nové PSA, které pokleslo na 0,963 a provedena MRI pánve, kde tumor 
prostaty nepřesahující pouzdro prostaty. Pacient posléze v srpnu 2018 podstoupil robotickou 
prostatektomii s nálezem acinárního karcinomu GS 3+4 pT2c. Po operaci byl pacient sledován, 
přičemž v srpnu 2020 nastal biochemický relaps. PET/CT s fluciklovinem v listopadu odhalilo 
oligometastatické postižení levé kosti kyčelní (obrázek 3) a obratlového těla Th9 (obrázek 4).  Pacient 
zahájil léčbu Dipherelinem S.R. a souběžně absolvoval stereotaktickou radioterapii v dávce 3x9Gy na 
oblast kosti kyčelní vlevo a 5x6Gy na oblast obratlového těla Th9. Po této kombinované léčbě nastal 
výrazný pokles v hladině PSA, nejvyšší hodnota v listopadu 2020 činila 3,8ug/L. Pacient pokračuje 
v léčbě Dipherelinem S.R. 22,5mg á 6 měsíců doposud, aktuální PSA je 0,008ug/L. Lze konstatovat 
přetrvávající úspěšnou remisi pokročilého folikulárního lymfomu i zvládnutí relapsu karcinomu 
prostaty kombinací stereotaktické radioterapie a androgen deprivační léčby Dipherelinem S.R. 

Diskuze   



Synchronní výskyt pokročilého lymfomu a karcinom prostaty se vyskytují poměrně vzácně, léčba 
takovýchto případů vyplývá z pořadí priorit, v tomto případě bylo nutné léčit, ač povahou indolentní, 
folikulární lymfom jako první. Zpětně hodnoceno, bylo vzhledem k PSA >20ug/L možné před 
zahájením léčby podrobněji dostagovat karcinom prostaty a vyloučit eventuelní, již vstupně 
přítomnou generalizaci. Poměrně časná generalizace karcinomu prostaty po 2 letech od operace by 
nasvědčovala možnému okultnímu metastatickému rozsevu. Také podání LHRH analog mohlo 
probíhat souběžně s terapií hematologické malignity. Velmi zajimavý byl výrazný pokles PSA po léčbě 
lymfomu založené na režimu R-CHOP sestávajícím z doxorubicinu, cyklofosfamidu a vinkristinu, neboť 
tato cytostatika se v léčbě karcinomu prostaty nepoužívají. Každopádně pacient v současné době 
dosáhl kontroly obou onemocnění a s velmi dobrou kvalitou života profituje hormonální léčby 
Dipherelinem S.R. v 6 měsíčních intervalech. 


