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• БХП је доброћудни тумор простате 
– болест мушкараца. 

 
• БХП није предходник или 
предиспонирајући фактор за 
карцином простате. 
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• БХП најчешће почиње у четрдесетој 
и/или педесетој години живота,  

    
                     
                    50 % мушкараца од 50 година,  
                    90 % мушкараца старијих од 80 година.  
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• Узрок настанка БХП и даље је 
нејасан: 

 
1. насљедни фактор,  
2. доб болесника,   
3. утицај полних и других хормона.  
 
• У појави БПХ нема разлике обзиром 

на расно или географско поријекло 
болесника. 
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Дугогодишњим дејством полних хормона 
жљездани дио простате се увећава унутар 
простора омеђеног чврстом овојницом 
органа. 
 
Истезањем, мишићни дио простате се грчи 
погоршавајући ситуацију у органу. 
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Увећана простата  
прави притисак на мокраћну цијев,  
бешика мора да производи већи притисак 
него нормално да би се испразнила, 
ради чега она хипертофише  
а потом губи снагу да отвори мокраћну цијев... 
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• Повећана мишићна маса у мокраћној 
бешици доводи до смањења 
еластичности и попустљивости 
мокраћне бешике -  смањење 
капацитета мокраћне бешике. 

 
• Глатки мишићи почињу да се 
замјењују везивним ткивом. 
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СИМПТОМИ БЕНИГНЕ ХИПЕРПЛАЗИЈЕ 
ПРОСТАТЕ: 

 
 
1. ИРИТАТИВНИ СИМПТОМИ   
      надражена слузница бешике 
2.  ОПСТРУКТИВНИ СИМПТОМИ  
      сметње отицању урина из мокраћне   
      бешике 
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• ИРИТАТИВНИ СИМПТОМИ БХП: 
 
1. Учестало мокрење, 
2. Прекомјерно мокрење током ноћи, 
3. Нагон за хитним мокрењем, 
4. Бол/осјећај печења при мокрењу, 
5. Хитно неконтролисано мокрење, 
6. Мала запремина излучене мокраће. 
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• ОПСТРУКТИВНИ СИМПТОМИ БХП: 
 
1. Ослабљен млаз мокраће 
2. Оклијевање са почетком мокрења 
3. Абдоминално напрезање 
4. Терминално капање 
5. Испрекидан млаз мокраће  
6. Ретенција 
7. Бол у току мокрења 
8. Континуирано неконтролисано 

мокрење 
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• Опструктивни симптоми БХП се развију 
касније ради: 

 
- опструкције излазног тракта 
мокраћне бешике  

- слабљења  способности мокраћне 
бешике да истисне мокраћу 
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  International 
  Prostate  
  Symptom  
  Score 
      

Америчко удружења уролога ( AUA)  
је систематизовало тегобе код БХП у 
један упитник  намијењен пацијентима: 
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International  Prostate  Symptom  Score 
 
пружа могућност градирања симптома 
према датој смијерници идобијање укупног 
збира који указује на тежину симптома 
БХП: 
 
    благи (1-7 бодова), 
    средње тешки (8-19 бодова) и 
    тешки (20-35 бодова) 



Хајде да се тестирамо! 
15 



16 

Питања на која треба одговорити Уопште 
не 

Manje od 1 
puta u 5 
puta 

Manje od 
½ puta 

Oko ½ 
puta 

Više 
od ½  
puta 

Skoro 
uvijek 

1. У току последњeг мјесeца илi приблiжно тoлико, 
колико сте чeсто oсјећали да се Вашa мокраћнa 
бешика не празни потpуно пoшто сте завршилi 
мокрењe? 

0 1 2 3 4 5 

2. У току последњег мјесеца или приближно толико,  
колико сте често поново мокрили у току мање од 2 
сата пошто сте предходно завршили мокрење? 

0 1 2 3 4 5 

3. У току последњег мјесеца или приближно толико, 
колико  често сте установили да се неколико пута 
зауставите и поново почнете да мокрите?  

0 1 2 3 4 5 

4. У току последњег мјесеца или приближно толико, 
колико често сте установили да је тешко одгодити 
мокрење?  

0 1 2 3 4 5 

5. У току последњег мјесеца или приближно толико, 
колико често сте имали ослабљен млаз мокраће?  

0 1 2 3 4 5 

6. У току последњег мјесеца или приближно толико, 
колико често сте имали потребу да “гурате” или да 
се напрежете да би почели мокрити? 

0 1 2 3 4 5 

Нијед-
ном 

1 пут 2 пута 3 пута 4 пута 5 пута 
и више 

7. У току последњих мјесеци, колко сте обично 
устали да мокрите од времена када сте отишли на 
ноћно спавање док нисте ујутро устали? 

0 1 2 3 4 5 

Укупан збир симптом: 1-7 благи; 8-19 умјерени; 20-35 
тешки. 
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Клиничка процјена бенигне хиперплазије 
простате: 

 
1. Анамнеза, 
2. Физикални преглед простате - 

дигиторектални преглед (ДРЕ), 
3. Лабораторијска испитивања и процјена, 
4. Утразвучни преглед, 
5. Уретроскопија, 
6. Мјерење количине резидуалног урина.  
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Добијање података  
разговор у ординацији ПМ: 
 
Постојање у БХП породици 
испитаника (мушка линија - деда, отац, 
ујак, брат) 

 
Постојање иритативних симптома 
БХП 

 
Постојање опструктивних симптома 
БХП 
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Физикални преглед   
први корак је  
дигиторектални преглед простате (ДРЕ): 
њиме породични доктор процјењује: 
 
 величину,  
 облик,  
 површину и  
 чврстину ткива простате.  
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Дигиторектални преглед код БХП : 

Увећана простата са два лобулуса и 
жлијебом у средини 
Ограничена 
Хомогена 
Еластична 
Некада глобулозна 
Лоптаста без усјека 
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Уколико породични доктор прегледом 
утврди : 

 
 
1. Чворић простате или 
2. Отврднуту површину простате 

 
          Размислити о даљем упућивању      
          пацијента због могуће дијагнозе  
          карцинома простате 
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Анализа (1) урина и  
(2) ниво креатинина у серуму  
су корисни да се утврди  присуство: 
 Инфекције 
 Хематурије 
 Снижене функције бубрега 

Лабораторија: 
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(3)Одређивање нивоа  
простата специфичног антигена (ПСА)  
ради откривања карцинома простате је 
ствар 

избора болесника и доктора. 
• Болесник треба да одреди да ли жели 
тестирање ПСА, пошто се консултовао 
са својим породичним доктором 
(урологом) у погледу ризика и 
повољних ефеката. 
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• ПСА може да буде лажно позитиван (!) 

 
• Препоручити тест мушким пацијентима 
изнад 40 година 
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  ултразвучни преглед простате, 
  уретро(цисто)скопија и  
  мјерење количине резидуалног урина.  

Друге претраге: 
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Шта може давати сличне тегобе као БХП: 
 
1. Карцином простате – симптоми БХП нису 

специфични за карцином простате, старији 
мушкарци и са и без симптома БХП имају 
исту стопу карцинома простате. 
 

2. Diabetes mellitus –оштећује нерве бешике; 
      надраженост мокраћне бешике уз слабост   
      мишића да празне  бешику 
     (у резултатима анализе урина присутна глукоза! ). 
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3. Инфекција уринарног тракта – може 
да личи на иритативне симптоме БХП  

   (у анализи урина присутан гној/повећан број 
ЛКЦ). 

 
4. Карцином мокраћне бешике са 
хематуријом - као симптомом који 
захтјева  укључивање уролога  за 
обављање цистоскопије (која ће 
диференцијално разлучити да ли се 
ради о карцином мокраћне бешике).  
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5. Лијекови који погоршавају БХП: 
 
Алкохол 
Кофеин 
Антихолинергичка средства 
Антихистаминици преве генерације 

(блага љековита средства) 
Трициклични антидепресиви 
Уринарни спазмолитици 
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Компликације : 
 
 
 Инфекција уринарног тракта  
      (понављана, на крају даје сепсу) 
 Тешка опструкција и пропадање 

бубрега   
     (уремија са нелагодношћу и мучнином) 
 Ретенција урина (200-300 мл након 

уринирања) узрокује супрапубичну 
бол, притисак и пуноћу. 
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 Благи симптоми БХП: 
     Уколико не постоје ненормалности  
     (ДРЕ или лабораторија)-опрезно 

чекање. 
      Фитотерапија. 
 Умјерени симптоми БХП: 
      Почети терапију лијековима 
 
 Тешки симптоми БХП: 
     Лијекови  и/или хируршка 

(уролог!)интервенција 
 

Терапија : 
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1. Хигијенско – дијететски режим 

Породични доктор препоручује: 
 
1. Избјегавање хладних напитака 
2. Избјегавање алкохолних пића 
3. Избјегавање хране са јаким зачинима 
4. Избјегавање назеба 
5. Избјегавање уздржавања од мокрења 
6. Водити умјерен начин живота. 
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2. Лијекови: 

 

1. Блокатори алфа 1- адренергичких 
рецептора  

       Omnic,Terapres,Cardura,Flomax, Minipress,Hytrin 

2. Хормонска терапија простате  
Avodart,Propecia,Proscar 
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Блокатори алфа 1- адренергичких 
рецептора простате 

-опуштају глатке мишиће у простати, 
олакшавајући пражњење мокраћне бешике. 
 
-лијекови избора за БХП, дјелују одмах и 
ефикасни су  
 
-олакшање тегоба за пацијента постоји само 
док их узима 
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Нежељени ефекти алфа блокатора 
су: 

• Вртоглавица (10%) 
• Пад крвног притиска (7%) 
Благи су, препорука да се лијек узима 
пред спавање. 

Алфа – блокатори су ефикаснији : 
 за ублажавање симптома БХП од 
хормонске  терапије  
 од комбинације алфа блокера са 
хормоналном терапијом 
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   Finasterid,Dutasterid – група лијекова 
који блокирају претварање 
тестостерона у простати у 
дихидротестостерон-кривца за бујање 
простате; посљедица је скупљање 
простате. 

 
 

Хормонска терапија: 
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- намјењен мушкарцима са значајном болешћу 
срца  
  (не подносе алфа1блокере) 
- за 35-50 % клиничког побољшања потребно 3 -6    
  мјесеци узимања 
 
- у случају трудноће очтећује плод;  
  при полном односу, пацијент мора обавезно 
користити    
  презерватив (кондом). 
Нежељена дејства хормонске терапије БХП: 

Снижење полне моћи (5%) 
Поремећај ејакулације (4%) 
Импотенција (4%) 
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• Инфекција- запаљење простате 
     Уз дизуричне тегобе,дигиторекталним 

прегледом уочавамо јаку болну, топлу и 
увећану простату. 

 
Препоручује се терапија 4 седмице (28 дана): 
1. Bactrim 480 mg S:2x2 
2. Doxycycline  caps. 100 mg S:2x1 
3. Ciprofloksacin caps. 500 mg S:2x1 

Лијечење компликација БХП: 
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3.Хируршка терапија БХП: 

• Трансуретрална ресекција простате 
(ТУРП)  најефикаснија интервенција за 
ублажавање  

   симптома БХП. 
 
 
 
 
• Ефикасност:80-90%.  
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   Предност трансуретралне методе у 
односу на супрапубично одстрањенје 
простате кроз мокраћну бешику 
(класична операција) је бржи опоравак 
и скраћење задржавања у болници. 

TransVezikalnaProstatektomija (TVP) 

http://www.bolnicang.hr/images/hiperplazija3_veliko.jpg
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Индикације за ТУРП: 

1. Ретенција мокраће 
2. Повећање креатинина (попуштање бубрега) 
3. Учестале инфекције уринарног тракта  
     (бешике, бубрега, простате) 
4. Каменци у мокраћној бешици 
5. Учестале појаве мокрења крви 
6. Тешки симптоми 
7. Забринутост  пацијента 
 



      ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
 
 

                 Питања? 
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