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Úvod
Cieľom tejto brožúrky je upozorniť dospievajúcich chlapcov a mladých mužov na ochorenie, ktoré sa v prípade včasnej diagnostiky dá
účinne liečiť. Ide o zhubné nádory semenníka.
Brožúrka súčasne obsahuje informácie a rady nielen pre samotných pacientov, ktorých postihla táto choroba, ale aj členom ich rodiny.
Dobrá informovanosť o svojom zdravotnom stave a závažnosti
ochorenia Vám umožní ľahšie riešiť novovzniknuté problémy. Podporným faktorom je aj porozumenie zo strany rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

Mužské pohlavné orgány
Mužské pohlavné orgány sa delia na vonkajšie, ku ktorým patrí pohlavný úd (penis) a miešok (skrótum), a na vnútorné, ktoré tvoria semenníky (testes), nadsemenníky, semenovody, semenné mechúriky a
predstojná žľaza (prostata).
Semenník (testis) je párový orgán. Má tvar vajca a je uložený v miešku. Semenník ako pohlavná žľaza obsahuje množstvo zárodkových
buniek, ktoré produkujú pohlavné bunky – spermie. V semenníku sa
tiež tvorí mužský pohlavný hormón – testosterón, ktorý sa vylučuje
do krvi a vo veľkej miere ovplyvňuje rast a rozvoj pohlavného ústrojenstva, vývoj druhotných pohlavných znakov (stavba kostry, svalstva,
rozloženie tuku v podkoží, mužský typ ochlpenia, výška hlasu a pod.)
a celý sexuálny život. Semenníky sa počas vnútromaternicového života vyvíjajú v brušnej dutine v blízkosti obličiek, odkiaľ asi mesiac pred
pôrodom zostúpia slabinovým kanálom do mieška. Len u malej časti
novorodencov zostúpia semenníky do mieška až v prvom roku živo5

ta. Práve týmto uložením v miešku sa
ocitajú v prostredí,
kde je nižšia telesná
teplota ako teplota
tela. Táto nižšia teplota je dôležitá pre
správnu funkciu semenníkov a dozrievanie spermií. Asymetria semenníkov,
keď je jeden (spravidla ľavý) semenník väčší a nižšie
uložený ako pravý,
je bežným nálezom
a nejedná sa o choObr. 1 Anatómia obsahu mieška
robu.
Nadsemenník
(epididymis) je orgán esovitého tvaru, ktorý je uložený na zadnej strane semenníka. Začína v jeho hornej časti, smerom nadol sa stáča a prechádza do semenovodu. Nadsemenník slúži ako „zberná nádoba“ pre pohlavné bunky.
Semenovod vychádza z nadsemenníka ako 2-3 mm hrubá, tvrdá a
pohyblivá rúrka. Smeruje zo zadnej strany semenníka smerom k slabinám. Pozdĺž semenovodu prebiehajú cievy a nervy.

Zhubné nádory semenníka
Tieto nádory predstavujú asi 1 % všetkých zhubných nádorov u mužov. Vyskytujú sa v každom veku, najčastejšie však vo vekovej skupine
medzi 20. až 35. rokom života muža. Za posledných 20 rokov sa ich
6

počet na Slovensku, ale aj v iných vyspelých krajinách sveta, zvýšil
viac ako štvornásobne. Podľa štatistických údajov sa nádory semenníka na Slovensku vyskytujú u 7,3/100 000 mužov, čo predstavuje asi
220 nových prípadov ochorenia ročne. Pokroky v liečbe viedli k stabilizácii až k miernemu poklesu úmrtnosti na toto ochorenie na súčasné
hodnoty cca 0,3/100 000 mužov – teda asi 10 úmrtí pacientov s týmto
nádorom za rok.

Rizikové faktory
Skutočná príčina vzniku nádoru semenníka nie je známa. Najzávažnejším rizikovým faktorom je tzv. retencia testis, čiže nezostúpený
semenník. Ide o vrodenú vývojovú chybu, pri ktorej semenník nezostúpi do mieška, ale nachádza sa v slabinovom kanáli alebo ostáva v
bruchu. Miešok je na postihnutej strane prázdny. Táto anomália môže
zapríčiniť vznik nádorového ochorenia. Je preto nevyhnutné systematicky a pravidelne sledovať u detí zostup semenníka do mieška.
V prípade zistenia nezostúpeného semenníka sa odporúča chirurgická
úprava tohto stavu najneskôr do konca druhého roku života, pokiaľ
dovtedy nedôjde k jeho spontánnemu zostupu.
K ďalším rizikovým faktorom možného vzniku zhubných nádorov
semenníkov patria: pruh (prietrž=hernia=kýla) v slabinovom kanáli, niektoré vírusové ochorenia vyvolávajúce zápal semenníka (napr.
zápal príušných slinných žliaz – tzv. mumps), ochorenia alebo stavy
vedúce k trvalému zmenšeniu semenníkov (napr. opakované úrazy),
výskyt tohto ochorenia v rodine u pokrvných príbuzných (otec, brat,
starý otec...) a pod.

Príznaky ochorenia
Príznaky výskytu nádoru semenníka sú dosť jednoznačné:
• zmena konzistencie (tuhosti) semenníka na dotyk – napr. zatvrdnutie, tuhá hrčka, ktorá môže mať veľkosť hrášku až objemnej
masy vypĺňajúcej celý orgán,
7

•
•
•
•

zväčšenie semenníka (najčastejšie nebolestivé),
tupá a ťahavá bolesť v podbrušku a slabinách alebo nepríjemný pocit „ťažkého“ semenníka,
zriedkavejšia spontánna bolesť semenníka,
zväčšenie, opuch alebo citlivosť prsníkov, čo je spôsobené hormonálnou aktivitou nádoru.

V prípade výskytu týchto príznakov nemusí vždy ísť o nádorové
ochorenie, treba však ihneď vyhľadať lekára a podstúpiť nenáročné
vyšetrenie, pretože len včasný záchyt choroby a liečba vedú k úplnému vyliečeniu. Žiaľ, niektorí pacienti často prichádzajú k lekárovi neskoro, až s prejavmi pokročilého ochorenia s metastatickým postihnutím lymfatických uzlín v oblasti brucha a vzdialených orgánov (pľúca,
pečeň a iné). Pokročilé ochorenie sa môže prejavovať okrem vyššie
uvedených príznakov na semenníku aj bolesťami v bedrovej časti
chrbta alebo brucha pri postihnutí lymfatických uzlín, ktoré dokonca môžu byť pri zväčšení nad 5-10 cm hmatateľné cez brušnú stenu.
Pri metastatickom postihnutí pľúc a lymfatických uzlín v hrudníku
sa môže objaviť dušnosť, bolesť v hrudníku, vzácne aj chrapot a kašeľ
s prímesou krvi.

Diagnostika
Základnou metódou pri určovaní diagnózy nádoru semenníka je dôkladné vyšetrenie obsahu mieška pohmatom. Lekár hodnotí nález
v miešku jemným pohmatom obidvoma rukami počas ľahu a v stoji.
Vyšetrujú sa obidve polovice mieška, najskôr zdravá a potom postihnutá strana. Dvoma prstami sa vysunie obsah vyšetrovanej polovice
mieška dopredu a prstami druhej ruky sa zisťuje konzistencia semenníka, ktorý býva na pohmat za normálnych okolností nebolestivý. Nádorom zmenený semenník je obyčajne zväčšený a tuhý. Akúkoľvek
zmenu na semenníku, či už bolestivú alebo nie, by mal vyšetriť odborný lekár, najlepšie urológ.
Zatvrdnutie nemusí vždy znamenať nádor, pretože mnohé nenádorové ochorenia môžu sprevádzať hmatateľné zatvrdnutia v miešku.
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Najčastejšie ide o zápal nadsemenníka, ktorý sa lieči antibiotikami a
zvyčajne po 2-3 týždňoch ustúpi. Ak však trvá dlhšie, treba hľadať inú
príčinu ochorenia.
Ďalším základným vyšetrením je ultrasonograﬁcké vyšetrenie (ultrazvuk, sono) semenníka, ktoré pomáha odlíšiť nádor od iných nenádorových príčin zväčšenia semenníka a mieška (napr. cysta, kýla,
zápal, hydrokéla – teda zmnoženie tekutiny v obaloch semenníka – a
pod.). Toto vyšetrenie je úplne nebolestivé.
Ak sa týmito postupmi dospeje k podozreniu na nádor semenníka,
treba doplniť vyšetrenia ktoré zisťujú rozsah ochorenia. Zisťuje sa, či
je nádorom postihnutý len semenník alebo aj iné orgány – najčastejšie
lymfatické uzliny v oblasti brucha, resp. hrudníka, prípadne pľúca či
iné orgány. K tomu slúži CT (počítačová tomograﬁa) vyšetrenie brucha a panvy, klasické rtg vyšetrenie hrudníka alebo CT pľúc.
K štandardnému vyšetreniu patrí aj laboratórny rozbor krvi a stanovenie tzv. nádorových markerov – najmä AFP (alfafetoproteín) a
hCG (ľudský choriový gonadotropín) a iných.
Tieto nádorové markery sú citlivým ukazovateľom aktivity nádorového ochorenia, preto sa pravidelne sledujú počas celej liečby pacienta ako aj po ukončení liečby pri kontrolných prehliadkach.
Všetky vyšetrenia však jednoznačne smerujú k chirurgickej revízii obsahu mieška, ktorou sa stanoví konečná diagnóza nádoru. Pri
operácii, ktorá sa volá radikálna ingvinálna orchiektómia, sa odstráni
celý semenník s jeho obalmi a semenným povrazcom. Operácia sa robí
krátkym rezom v príslušnej slabine. Odstránený semenník sa podrobí
detailnému mikroskopickému vyšetreniu, z ktorého patológ stanoví
histologický typ nádoru.
Na základe výsledkov uvedených vyšetrení sa stanoví rozsah a štádium ochorenia ako aj spôsob ďalšej liečby.
Najbežnejším typom nádoru semenníka je tzv. seminóm, ktorý
sa vyskytuje v 40 % prípadov. Medzi ostatné patria nádory, ktoré sa
označujú ako neseminomatózne (teratóm, embryonálny karcinóm,
nádor žĺtkového vaku a choriokarcinóm a zmiešané nádory).
9

Liečba
Nádory semenníka sa liečia chirurgicky, ožarovaním (rádioterapiou)
a chemoterapiou. Často sa tieto liečebné metódy kombinujú. Najvhodnejším riešením je odoslať pacienta so zisteným nádorom semenníka
na špecializované pracovisko. Tam mu poskytnú komplexnú starostlivosť.
Chirurgická liečba
Chirurgické odstránenie nádorom postihnutého semenníka (orchiektómia) predstavuje prvú, základnú etapu liečby, ktorá je opísaná vyššie.
V niektorých prípadoch je potrebné operačne odstrániť aj lymfatické uzliny v bruchu, ktoré sú postihnuté nádorovým procesom alebo
zbytkové uzliny, ktoré pretrvávajú po predchádzajúcej chemoterapii.
V prípade, že sa nádor rozšíri do vzdialených orgánov (najmä do pľúc),
možno ich odstrániť za pomoci neustále sa zdokonaľujúcej chirurgickej techniky.
Rádioterapia
Rádioterapia je samostatný medicínsky odbor, ktorý na liečebné účely využíva ionizujúce žiarenie. Toto žiarenie nie je viditeľné, ani ho
necítiť. Zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú ožarovacie prístroje, napr.
urýchľovače elektrónov, hlavne lineárny urýchľovač a kobaltové ožarovače, ktorých zdrojom je rádioaktívny kobalt.
Pri ožiarení tkanív a orgánov dochádza ku zmenám jednotlivých
bunkových štruktúr. Výsledkom týchto zmien je poškodenie až usmrtenie bunky. Nie všetky bunky ľudského organizmu rovnako reagujú
na pôsobenie ionizujúceho žiarenia, čiže sú rozdielne citlivé na žiarenie. Veľkou citlivosťou (rádiosenzitivitou) sa vyznačujú predovšetkým
rýchlo sa deliace bunky zhubných nádorov, ale nie každý zhubný
nádor je rovnako citlivý na žiarenie. Rozdielna citlivosť na žiarenie
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nádorových a normálnych buniek umožňuje liečebné pôsobenie ionizačného žiarenia na zhubné nádory. Po určitej dávke žiarenia dochádza totiž k zastaveniu delenia až k usmrteniu buniek nádoru, zatiaľ
čo bunky normálnych tkanív v okolí nádoru zasiahnuté žiarením si
zachovávajú schopnosť zotaviť sa z radiačného pôsobenia.
Biologický účinok žiarenia závisí od dávky žiarenia, tj. od množstva energie absorbovanej v ožiarenom tkanive. Aby sa dosiahlo zničenie zhubného nádoru, musí sa ožiariť určitým množstvom žiarenia,
čiže musí sa do neho dodať tzv. tumorová smrtiaca dávka. Veľkosť
tejto dávky závisí predovšetkým od druhu nádoru. Likvidácia nádoru,
ktorý je citlivý na žiarenie vyžaduje menšiu dávku žiarenia ako nádor
menej citlivý. Požadovaná tumorová smrtiaca dávka sa zvyčajne rozdelí do viacero menších dávok, tzv. frakcií, ktorými sa nádor denne
ožaruje, najčastejšie 5 dní v týždni po dobu 3-5 týždňov. Okrem tohoto spôsobu frakcionácie existujú ešte iné spôsoby, napr. ak sa ožaruje
iba každý druhý deň alebo len raz v týždni (hypofrakcionácia) alebo
dvakrát denne (hyperfrakcionácia). Hlavným cieľom frakcionovaného spôsobu ožarovania je lepšie šetriť normálne zdravé tkanivo v okolí
nádoru a lepšie tolerovať liečbu žiarením zo strany pacienta.
Rádioterapia sa odporúča po orchiektómii u pacientov s nálezom seminómu. Používa sa tzv. externá rádioterapia, pri ktorej sa
lymfatické uzliny brucha a panva ožarujú zvonka, čiže zdroj žiarenia sa nachádza mimo tela pacienta vo väčšej vzdialenosti. Pred zahájením externej rádioterapie sa pre pacienta vypracuje individuálny ožarovací plán. Na správne zameranie liečebného zväzku žiarenia sa používajú rôzne diagnostické prístroje, najmä počítačový
tomograf, ultrazvuk alebo magnetická rezonancia. Po voľbe zdroja
žiarenia a určení ožarovacích podmienok sa zhotoví tzv. izodózový plán. Ide o graﬁcký obraz, na ktorom sa pomocou kriviek (izodóz) znázorňuje presné rozloženie žiarenia v nádore a jeho okolí, ale
i počet a umiestnenie ožarovacích polí na povrchu tela pacienta a uhol,
pod ktorým žiarenie vstupuje do organizmu. Pod ožarovacím poľom
sa rozumie plocha povrchu tela pacienta, cez ktorú prechádza zväzok
žiarenia do hlbších častí organizmu. Lokalizáciu a veľkosť ožarovacích
polí vyznačí lekár na koži pacienta farbou (zakreslí).
11

Samotné ožarovanie prebieha na ožarovacom stole v predpísanej
polohe pacienta, ktorú pacient nesmie počas celého ožarovacieho procesu meniť. Rádiologický personál zo susednej miestnosti diaľkovým
ovládačom obsluhuje ožarovací prístroj. Nádor sa zvyčajne ožaruje
viacerými vstupnými poľami, pričom ožiarenie jedného poľa trvá relatívne krátku dobu, niekoľko sekúnd až minút.Časový plán celej liečby žiarením (počet jednotlivých ožiarení, tzv. sedení, časový interval
mezi nimi a celková doba trvania liečba) je u každého pacienta individuálny a vopred stanovený, preto sa musí dodržiavať.
Chemoterapia
Chemoterapia je spôsob liečby nádorových ochorení pomocou rôznych liekov s protinádorovým účinkom. To znamená, že majú schopnosť deštruovať – zničiť rakovinovú bunku. Tieto lieky sa nazývajú
cytostatiká a chemoterapia sa nazýva aj ako cytostatická liečba.
Cytostatiká sú teda látky, ktoré zabraňujú deleniu buniek, zastavujú ich množenie, a tým aj rast nádoru, ale súčasne postihujú aj
niektoré zdravé bunky.
Cytostatiká, ktoré sa aplikujú vo forme infúzií, injekcií alebo tabliet, prenikajú krvou k nádorovým bunkám v celom tele. Preto sa takáto liečba nazýva liečbou systémovou, celkovou. Chemoterapia sa
spravidla podáva v cykloch s rôzne dlhým intervalom. V prípade nádorov semenníka často vo forme 5 dní trvajúcej infúznej liečby, ktorá sa opakuje po 3-4 týždňoch. Na špecializovaných pracoviskách ich
možno podávať aj ambulantne, ale obyčajne je potrebné starostlivo
sledovať celkový stav pacienta počas pobytu v nemocnici.
Liečba cytostatikami po chirurgickom výkone, keď sa nedá dokázať akékoľvek metastatické postihnutie, sa nazýva adjuvantná (zaisťovacia) chemoterapia, ktorá má zničiť možný zvyškový nádor vo forme
mikrometastáz.
Pri pokročilom štádiu ochorenia so zrejmými metastázami sa používa tzv. neo-adjuvantná chemoterapia s cieľom zmenšiť nádorovú masu
a zmeniť neoperovateľné metastázy na operovateľné. Niekedy týmto
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spôsobom možno úplne odstrániť metastázy a ich chirurgická liečba
už nie je potrebná.

Vedľajšie účinky liečby
Chirurgická liečba väčšinou nevyvoláva mimoriadne vedľajšie účinky.
Odstránenie jedného semenníka samo o sebe nevedie k impotencii ani
k neplodnosti, pokiaľ je druhý – zdravý semenník plne funkčný.
Rádioterapia síce nebolí, býva však sprevádzaná celkovou únavou,
môže sa vyskytnúť nevoľnosť, hnačky a časté močenie. V ožarovanom
poli sa môže objaviť podráždenie a začervenanie kože, preriednutie
alebo prechodná strata ochlpenia. Rádioterapia môže aj napriek ochrane zdravého semenníka viesť k poškodeniu tvorby spermií.
Chemoterapia nepôsobí len na nádorové bunky, ale aj na ostatné
bunky v tele, najmä na rýchlo rastúce bunky. K nim patria bunky vystieľajúce tráviaci trakt, bunky vlasových vačkov, krvotvorné bunky
v kostnej dreni, krvinky, spermie. Vedľajšie účinky sú však mierne
odlišné aj u jednotlivých druhov cytostatík, pričom záleží na individuálnej tolerancii a citlivosti pacientov. Preto nie všetci zvládajú a tolerujú liečbu rovnako. Pri liečbe chemoterapiou je nutné opakovane
sledovať hodnoty rôznych laboratórnych parametrov, najmä hodnoty
krvného obrazu a obličkových funkcií.
Chemoterapiu môže sprevádzať únava, nechutenstvo, nevoľnosť i vracanie, hnačky alebo zápcha, útlm krvotvorby v kostnej
dreni a tým pokles všetkých krviniek. Pocit únavy, malátnosti je
častým prejavom chudokrvnosti – zníženého počtu červených krviniek (anémia). Výsledkom zníženia počtu bielych krviniek dochádza k zníženiu odolnosti organizmu proti rôznym infekciám.
V dutine ústnej často dochádza k vzniku plesňového ochorenia
– soor, s tvorbou belavých povlakov na sliznici. Z ďalších problémov treba spomenúť poruchy krvnej zrážanlivosti pri poklese počtu trombocytov. Všetky tieto príznaky možno zmierňovať liekmi
a všetky sa po skončení liečby alebo v prestávkach medzi cyklami
chemoterapie postupne upravia. Chemoterapia býva sprevádzaná úpl13

ným, ale len dočasným vypadaním vlasov (alopécia). Pri niektorých
cytostatikách sa môže objaviť poškodenie nervov, čo sa spravidla prejaví nepríjemným tŕpnutím, „mravenčením“ prstov na rukách alebo
nohách. Tento stav sa upravuje dlhšiu dobu, môže sa stať, že pretrvá
aj po skončení chemoterapie. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj poruchy
sluchu.
Chemoterapia môže poškodiť tvorbu spermií v zdravom semenníku, zriedkavo môže viesť dokonca k trvalej sterilite (neplodnosti).
Preto je potrebné ešte pred jej začatím zvážiť odber a konzerváciu (zamrazenie) spermií (ejakulátu) v spermobanke pre jeho prípadné použitie k umelému oplodneniu.
Nádorové ochorenie a jeho liečba môže mať vplyv na zníženie
záujmu o sex, ale pri dobre tolerovanej liečbe a psychickej pohode
možno v pohlavnom živote pokračovať. Partnerka sa nemôže nádorovým ochorením nakaziť, ochorenie nie je totiž pohlavne prenosné.
Rozhodne sa však odporúča používať bezpečnú antikoncenpciu a na
počatie dieťaťa pomýšľať až s odstupom dvoch rokov od ukončenej
chemoterapie alebo rádioterapie. Na miesto odstráneného semenníka
možno do mieška operačne implantovať umelú náhradu (testikulárnu
protézu).

Prognóza nádorov semenníka
Tá závisí predovšetkým od včasného zistenia nádorového ochorenia
(s malým rozsahom), ako aj od typu nádoru. Celkove sa 70-90 % pacientov s nádorom semenníka môže vyliečiť, a to vďaka súčasnému
pokroku v komplexnej liečbe.
Percento vyliečených pacientov možno ešte zvýšiť:
• pravidelným samovyšetrovaním semenníkov,
• systematickým vyšetrovaním obsahu mieška v rámci periodických,
vstupných a výstupných zdravotných prehliadok,
• zameraním na rizikové skupiny,
• zlepšením liečby pokrokmi v chemoterapii.
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Rehabilitácia
Naučiť sa žiť s nádorovým ochorením nie je ľahké. Dobre informovaný pacient však znáša všetky ťažkosti oveľa ľahšie. Neoceniteľná je
pomoc priateľov a príbuzných. Návrat do normálneho života sa najprv spája s mnohými problémami psychologického aj spoločenského
charakteru, s ktorými sa pacient prepustený z nemocnice nevie hneď
vyrovnať. Psychológ poradí ako bojovať s duševným napätím, pocitmi
bezmocnosti a ako si udržať denné aktivity, na ktoré bol človek zvyknutý pred liečbou. Cennou podporou môžu byť tiež rôzne skupiny
spoločností, ktoré združujú onkologických pacientov. Pre veriacich je
zaiste dôležitá pomoc duchovného.
Pacient aj po úplnom vyliečení zostáva v trvalom, dlhoročnom
sledovaní onkológa alebo urológa.
Takáto dispenzarizácia po liečbe sa zameriava predovšetkým na
sledovanie konečného výsledku liečby, ktorý sa zvyčajne prejaví po
niekoľkých týždňoch až mesiacoch od ukončenia liečby.
Pacient dochádza na ambulantné vyšetrenia v kratších časových
intervaloch, neskôr sa intervaly postupne predlžujú. Pravidelne sa robí
rtg hrudníka, CT vyšetrenie brucha, vyšetrenie ponechaného semenníka, z odberov krvi sa sledujú nádorové markery. Cieľom sledovania
je včasná diagnostika eventuálneho návratu (recidívy) ochorenia alebo nádorového postihnutia druhého semenníka.

Prevencia
Pri prevencii vzniku nádoru v nezostúpenom (retinovanom) semenníku je nevyhnutné zabezpečiť úpravu jeho polohy už v predškolskom
veku, optimálne do 2. roku života.
Včasná diagnóza poruchy zostupu semenníkov je predovšetkým
v rukách rodičov a detských lekárov. Rodičov detí, u ktorých sa urobila
chirurgická úprava polohy semenníka (orchidopexa) treba poučiť o možných rizikách retencie semenníka (neskorší vznik zhubného nádoru)
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a nevyhnutnosti pravidelného vyšetrenia genitálu u dospievajúcich
synov. V školách treba zamerať zdravotnú výchovu popri sexuálnej
výchove aj na možnosti onkologického ochorenia s upozornením na
význam samovyšetrovania semenníkov už od 15. roku života.

Samovyšetrovanie semenníkov
Pri pravidelnom samovyšetrovaní semenníkov jedenkrát mesačne
možno včas zistiť prípadné nádorové zmeny. Metóda vyšetrovania je
jednoduchá, nebolestivá a trvá len
niekoľko minút.
Najvhodnejšie je vyšetriť si semenníky po teplom kúpeli alebo
sprche. Koža mieška je vtedy zmäknutá a miešok sa ľahšie prehmatá.
•
•

•

Odporúča sa tento spôsob:
postaviť sa pred zrkadlo, aby ste videli prípadné zmeny tvaru mieška,
vyšetriť každý semenník obidvoma rukami tak, že ukazováky sú
pod semenníkmi a palcom sa vyšetruje zhora. Semenník treba jemne tlačiť medzi palcom a prstami (jeden semenník môže byť o niečo väčší ako druhý a ľavá polovica mieška býva uložená nižšie ako
pravá, čo je normálne),
vyhmatá sa nadsemenník (mäkký, rúrkovitý útvar), v ktorom sa
zbierajú a ukladajú spermie). Pozor, nezamieňajte tento útvar
s prípadnou hrčkou.

Každý semenník sa vyšetruje osobitne. Palcom a ukazovákom vysuňte obsah polovice mieška dopredu. Prstami druhej ruky ohmatajte
a mierne postláčajte orgány mieška. Palcom a ukazovákom skúšajte, či
nenájdete zatvrdnutie (hrčku) v tkanive semenníka alebo nerovnosť
jeho povrchu.
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Záver
Nádory semenníka patria do skupiny zhubných nádorov, ktoré sú
vyliečiteľné až v 90 % prípadov, samozrejme ak sa zistia a liečia včas.
Súčasné pokroky v diagnostike a komplexnej liečbe nádorov semenníka sa dosahujú vďaka multidisciplinárnej spolupráci viacerých
odborníkov, medzi ktorých patrí: urológ, patológ, rádiológ, chirurg,
rádioterapeut, klinický onkológ, event. psychológ, sexuológ a epidemiológ.
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Preventívne onkologické prehliadky
Orgán

Druh vyšetrenia

Krčok
maternice

gynekologické vyšetrenie, cytológia (PAP
test)
samovyšetrovanie,
vyšetrovanie lekárom,
mamograﬁa,
prípadne sonograﬁa

Prsník

Hrubé črevo

vyšetrenie cez konečník,
hemokult,
endoskopia**

Koža

samovyšetrovanie kože,
prezretie celej kože lekárom u osôb s mnohopočetnými materskými
znamienkami
Prostata
vyšetrenie prostaty cez
konečník, PSA***
Ústna dutina samovyšetrovanie
Hltan, hrtan

vyšetrenie lekárom
vrátane laryngoskopie,
najmä u fajčiarov

Semenníky

samovyšetrovanie

* prípadne už od dosiahnutia pohlavnej zrelosti
** odporúča sa pre rizikové skupiny
*** prostatický špeciﬁcký antigén
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Vek

Intervaly vyšetrení

od 20*

raz do roka

od 20
20 - 40
40 - 50

raz mesačne
každé dva roky
základné vyšetrenie,
potom každé tri roky
raz do roka
raz do roka
raz do roka
ročne do dvoch normálnych nálezov, potom
každé dva roky
raz mesačne

po 50
po 40
po 50
po 50
od 20
20 - 40

každé tri roky
raz do roka

po 40
od 20

prispôsobiť riziku rakoviny
raz mesačne

po 40
od 15

raz do roka
raz mesačne

LIGA PROTI RAKOVINE SR

člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a člen Medzinárodnej únie proti rakovine
(UICC)

Liga proti rakovine je nezisková, celoslovenská, charitatívna organizácia, ktorej cieľom je predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou, podporovať klinické a výskumné
projekty, pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám. Pre pacientov, ich blízkych i širokú
verejnosť otvorila aj vďaka vašej podpore Centrá pomoci v Bratislave a Košiciach.
CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE BRATISLAVA PONÚKA TIETO BEZPLATNÉ SLUŽBY:
• Poradenská a informačná služba.
• Zlepšenie fyzického a psychického stavu rehabilitáciou a relaxáciou pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta.
• Voľnočasové aktivity v podobe cvičenia, krúžkov šikovných rúk, knižnice a pod., pri ktorých
stretnete pacientov s identickými diagnózami, máte možnosť nájsť si priateľov.
• Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy na rôzne témy.
• Spoločenské podujatia v podobe besied, stretávania s umelcami a zaujímavými osobnosťami.
KONTAKT:
Centrum pomoci Ligy proti rakovine
Brestová 6, 821 02 Bratislava-Ružinov
Tel.: 02/52 92 17 35
Centrum pomoci – Bratislava

19

CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE KOŠICE PONÚKA TIETO
BEZPLATNÉ SLUŽBY:
• Odborné poradenstvo lekárov onkológov na t.č.: 055/62 56 234 každý pondelok od 15.30 do
17.30 h.
• Vzdelávacie aktivity v podobe prednášok, besied, seminárov pre pacientov i rodinných príslušníkov.
• Klubový program, ktorý zahŕňa poskytovanie informačných materiálov, kurzy zdravého stravovania, cvičenia s fyzioterapeutkou, rehabilitačné procedúry, pohybové aktivity, kultúrne
a spoločenské akcie, rekondičné pobyty a výlety, knižnicu.
KONTAKT:
Centrum pomoci Ligy proti rakovine
Paulínyho 63
040 01 Košice
Tel: 055/68 53 546, 0905 943 962
Centrum pomoci – Košice
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Hľadáte odpovede na rôzne otázky,
ktoré súvisia so vznikom nádorov ?
Obráťte sa na

Linku pomoci a poradenskú službu
Tel. 02/52 96 51 48
kde Vás skúsení lekári – onkológovia vypočujú
a dajú odpovede na otázky prevencie,
včasných príznakov, možností diagnostiky a liečby,
psychologické rady,
adresy svojpomocných klubov,
rôznych inštitúcií a pod.
Okrem toho je Vám k dispozícii internetová poradňa
Ligy proti rakovine SR, ktorú nájdete na stránke www.lpr.sk
v sekcii Užitočné informácie a rady.
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Pobočky a kluby Ligy proti rakovine SR
Okrem Centier pomoci sú pacientom a ich blízkym plne k dispozícii aj naše pobočky,
kluby a kolektívni členovia LPR SR, kde je možné nájsť poradenstvo i pomoc.

Liga proti rakovine pobočka Banská Bystrica
Eva Malachovská
Tel.: 048/441 3263
Elena Lániková
Tel: 0907 856 471

Liga proti rakovine –
pobočka Michalovce
MUDr. Gabriela Hermanová
Tel.: 056/641 6400
0907 921 081
Liga proti rakovine - pobočka Nitra
MUDr. Daniela Krošláková
Tel.: 037/6425454
0905 860 005
Irena Kollárová
Tel: 0908 843 362

Liga proti rakovine –
pobočka Bardejov
Helena Kuzmišinová
Tel.: 054/4788 314
0949 323 083
Liga proti rakovine –
klub Venuša Bratislava
RNDr. Marta Vozárová
Tel: 02/207 00669
0903 919 610

Liga proti rakovine –
klub Nezábudka
Partizánske
Mgr. Oľga Ševčíková
Tel.: 038/749 29 68
0904 557 502

Liga proti rakovine –
klub Viktória Košice
Doc. MUDr. Mária Wagnerová
Tel.: 055/625 6234
0905 943 962
MUDr. Oľga Nagyová
Tel: 0907 232 257

Liga proti rakovine –
klub Venuša Pezinok
Anna Štilhammerová
Tel.: 033/640 2461
0908 792 382
Liga proti rakovine –
pobočka Piešťany
Irena Michnová
Tel.: 033/7725 636
0908 582 483

Liga proti rakovine - klub Venuša
Liptovský Mikuláš
Danka Dudášová
Tel.: 044/553 1804
0902 178 170

Liga proti rakovine –
klub Žirana Poprad
Helena Krausová
Tel.: 0907 175 608

Liga proti rakovine pobočka Lučenec
MUDr. Jaroslava
Machanová
Tel.: 047/ 4311 427
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Liga proti rakovine –
klub Venuša Prešov
Magdaléna Mihaľová
Tel.: 051/77 22 326
0907 667 845

Liga proti rakovine –
pobočka Trebišov
MUDr. Alica Malá
Tel.: 0902 206 599
Liga proti rakovine –
pobočka Trnava
Mária Valentová
Tel.: 033/550 3850
0904 689 828

Liga proti rakovine –
klub Lýdia Skalica
Ing. Eleonóra Bernhauserová
Tel.: 034/664 9180
0905 681 074

Liga proti rakovine –
pobočka Žilina
Gabriela Tvrdá
Tel.: 0905 839 279

Liga proti rakovine –
pobočka Topoľčany
RNDr. Oľga Krivošíková
Tel.: 038/ 5326 948
0908 785 254

Kolektívni členova Ligy proti rakovine SR
KLINČEK
Združenie pacientov
s onkol. a ŤZP, Čadca
Mária Balážová
Tel.: 0910 795 629

Liga proti rakovine –
Klub IRIS Nové Zámky
MUDr. Mária Istenesová
Tel.: 035/6912 125
0907 562 767

Liga proti rakovine - Turčianske Venuše
Martin
PhDr. Želmíra Brozmanová
Tel.: 043/4131 200
0908 891 081

Občianske združenie NARCIS
Vranov nad Topľou
Elena Cvejkušová
Tel: 0907 147 211

Slovenské
združenie stomikov
SLOVILCO Martin
Ján Čačko
Tel.: 0905 319 978
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PRIHLÁŠKA PRE ZÁUJEMCOV
o služby Centra pomoci LPR

Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Kontaktná adresa:
Telefónne číslo:
e-mail:
Aktivity, o ktoré mám záujem:
O Centrum pomoci som prejavil/la záujem ako:
 pacient
 príbuzný pacienta
 verejnosť
..............................................
podpis
Svojím podpisom ....................................... prejavujem súhlas Lige proti rakovine
SR so spracovaním mojich osobných údajov výlučne za účelom evidencie pre
programy Centra pomoci LPR.
Prihlášku zasielajte na adresu:
Centrum pomoci LPR SR
Brestová 6
821 02 Bratislava
alebo mailom na recepcia@lpr.sk
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NA ZÁVER

Výskyt rakoviny neprestajne stúpa:

⇒
⇒

môže sa vyskytnúť v každom veku,
veľa ľudí na ňu zomiera zbytočne.

Mnohých by bolo možné zachrániť, keby:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

boli dostatočne informovaní o rizikových faktoroch,
ktoré sa podieľajú na vzniku rakoviny,
sa im vedeli účinne brániť,
sa zúčastňovali na pravidelných preventívnych prehliadkach,
poznali včasné príznaky rakoviny,
vyhľadali lekársku pomoc včas, aby sa mohli liečiť účinnými
prostriedkami podľa najnovších lekárskych poznatkov.
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