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Prostată sănătoasă Cancer de prostată Prostatită

 Încă din 1984, în Statele Unite ale Americii, cancerul de prostată era cel mai 
frecvent tip de cancer non-cutanat la pacienții de sex masculin; în prezent, 
cancerul de prostată însumează 27% din toate tipurile de cancer. 

 Estimările actuale arată că 1 din 7 bărbați vor fi diagnosticați cu cancer 
de prostată, iar 1 din 38 va deceda din cauza acestui diagnostic. Incidența 
variază și în funcție de rasă/etnie, în rândul afro-americanilor incidența fiind 
cu 59% mai mare decât în rândul indivizilor caucazieni.

Ce este cancerul de prostată? Epidemiologia cancerului   
de prostată

ȘTIAȚI CĂ?

Aproximativ 1 din 7  
bărbați sunt diagnosticați 

cu cancer de prostată

Cancerul de prostată este o problemă importantă de sănătate 
publică, ce afectează un număr din ce în ce mai mare de pacienți 
de sex masculin, de vârstă activă, la nivel mondial, influențând 
semnificativ calitatea vieții și supraviețuirea. 

 Scopul acestui ghid este de a prezenta posibilitățile de prevenție, de diagnostic, 
dar și mijloacele de tratament disponibile în cazul cancerului de prostată.
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 În anul 2008, estimările făcute în literatura de specialitate plasau cancerul 
de prostată pe locul al treilea ca incidență la sexul masculin, cu 32 / 100000 
locuitori, după cancerul colo-rectal (41,2 / 100000 locuitori) și cancerul 
pulmonar (79,6 / 100000 locuitori), fiind a cincea cauză de deces prin cancer 
la bărbați, având o rată a mortalității standardizată cu vârsta de 14,7. 

 În anul 2012, se păstra pe locul al treilea ca incidență în rândul bărbaților, cu 
o rată a incidenței standardizată cu vârsta de 37,9. Se păstra și ca a cincea cauză 
de deces prin cancer la sexul masculin, în ceea ce privește rata standardizată 
cu vârsta a mortalității – 16,4, după cancerul pulmonar, cancerul colo-rectal, 
cancerul gastric si cel al cavității orale. 

 Estimările pentru anul 2020 în țara noastră plasau cancerul de prostată pe 
locul al doilea ca incidență la sexul masculin, cu 8055 cazuri nou diagnosticate 
anual, după cancerul pulmonar (9030 cazuri nou diagnosticate anual) și 
depășind cancerul colo-rectal (7607 noi cazuri anual).

În RomâniaÎn Europa

 În anul 2008, cancerul de prostată ocupa locul al patrulea în ceea ce privește 
incidența tuturor tipurilor de cancer, cu 382000 cazuri (11,9% din totalul cazurilor 
de cancer), pe primele trei locuri clasându-se cancerul colo-rectal (436000 
cazuri, 13,6% din total), cancerul de sân (421000 cazuri, 13,1% din total) și cancerul 
pulmonar (391000,  12,2% din total); în rândul pacienților de sex masculin, încă 
de acum 13 ani, cancerul de prostată ocupa primul loc ca incidență (22,2% 
din totalul neoplaziilor sexului masculin), înaintea cancerului pulmonar și  
colo-rectal, fiind a treia cauză de deces prin cancer (89000 cazuri – 9,3%), după 
cancerul pulmonar și colo-rectal. 

 Rata incidenței cancerului de prostată standardizată cu vârsta aproape că 
s-a dublat, de la 47,4 pentru anul 1995, la 93,4 pentru 2008, fenomen observat 
în special în statele mai dezvoltate din punct de vedere economic unde 
testarea PSA-ului seric al bărbaților cu vârsta de peste 50 de ani a devenit 
practică de rutină.

PSA = antigen specific prostatic

ȘTIAȚI CĂ?

În România  
sunt diagnosticate 

8055 
cazuri noi anual
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și sub anestezie loco-regională – rahianestezie sau sub anestezie generală în 
funcție de particularitățile pacientului), în condiții normale de aport alimentar, 
uneori recomandându-se a fi efectuată și o clismă înainte de procedură. De 
regulă, este nevoie de efectuarea analizelor de urină înainte de efectuarea 
procedurii și de o cură scurtă cu antibiotice atât înainte cât și după procedură. 

 Pacienții nu trebuie să utilizeze medicamente de tipul antiagregantelor 
plachetare (aspirina, clopidogrel) sau anticoagulantelor orale (warfarină, etc.), 
deoarece riscul de sângerare, atât în timpul procedurii dar și după efectuarea 
acesteia este foarte mare. 

 Strategia de bază în ceea ce privește screening-ul în cancerul de prostată 
(evaluarea posibilității existenței aceste afecțiuni la pacientul care nu prezintă 
acuze), în țările în care acesta este implementat, include examenul clinic al 
prostatei, prin tușeu rectal și măsurarea concentrației PSA (antigenul specific 
prostatic) în sânge. 

 PSA-ul este o enzimă produsă de celulele prostatei (inclusiv la bărbații 
sănătoși), deci toți bărbații prezintă un anumit nivel al PSA-ului. Dacă 
această valoare depășește o anumită limită (în funcție de vârsta pacientului, 
dimensiunea prostatei, dar și de istoricul pacientului), medicul urolog poate 
recomanda mai multe investigații pacientului cu suspiciune de cancer de 
prostată și, dacă este necesar, biopsia de prostată. 

 Această procedură se realizează pe cale trans-rectală sau trans-perineală 
sub ghidaj ecografic. Astfel, cu ajutorul unui transductor ecografic (sondă de 
ecograf), care are atașat un sistem de ghidaj, pe care se introduce un ac de 
puncție, se prelevează 12 fragmente de țesut prostatic (fragmente biopsice) din 
zonele periferice ale prostatei (în mod obișnuit, se pot preleva mai multe sau 
mai puține fragmente în funcție de volumul prostatei), care se vor trimite către 
departamentul de anatomie patologică pentru un diagnostic de certitudine – 
numit și diagnostic histo-patologic. 

 De obicei, procedura se efectuează în ambulatoriu și durează câteva minute, 
fiind necesară doar anestezie locală (unii medici urologi pot efectua puncția 

Cum poate fi identificat  
cancerul de prostată?

 
În prezent există 

medici urologi care pot 
recomanda efectuarea examenului 

RMN-mp (rezonanță magnetică nucleară 
multiparametrică) înainte de a se decide 

pentru efectuarea biopsiei de prostată. Prin 
acest examen imagistic este posibilă descrierea 

anatomiei prostatei și identificarea unor leziuni cu 
suspiciune de malignitate. Uneori, când examenul 

RMN-mp sugerează că șansele pacientului de a 
avea un cancer de prostată semnificativ din punct 

de vedere clinic (agresiv și/sau avansat la momentul 
diagnosticului) sunt foarte mici, adică atunci când 
acest examen nu detectează nici o zonă suspectă 

de carcinom la nivel prostatic, se poate chiar 
abandona ideea de puncție biopsie prostatică.

9
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 Atunci când examenul RMN identifică o leziune suspectă de cancer de prostată, 
se poate recomanda biopsia prostatică cu fuziune de imagini (combinarea 
imaginilor obținute în urma examenului RMN cu cele obținute în urma examenului 
ecografic direct, cu ajutorul unui ”software” special, procedura numindu-se în 
literatura anglo-saxonă ”fusion biopsy”). Această procedură oferă posibilitatea 
recoltării țintite a fragmentelor biopsice din zonele suspecte de cancer, dar și din 
zona periferică a prostatei, de unde își au originea circa 3 sferturi din cazurile de 
cancer de prostată. Fragmentele de țesut prostatic astfel obținute sunt trimise 
către laboratorul de anatomie patologică pentru rezultatul histo-patologic. De 
regulă, acest rezultat este disponibil într-un interval variabil de timp, în funcție de 
specificul laboratorului, ce poate varia de la câteva zile la câteva săptămâni.

 În cazul diagnosticului de cancer de prostată, gradul de agresivitate al acestuia 
se determină pe baza mai multor elemente: cu ajutorul scorului Gleason, care 
presupune evaluarea microscopică a celulelor tumorale, pe baza valorii PSA 
și a examenului clinic al prostatei. Acestea încadrează tumora într-o grupă de 
risc, care se corelează strâns cu estimarea răspunsului la tratament și progresia 
generală a tumorii (prognostic). În funcție de acest risc, se recomandă încadrarea 
pacientului nou diagnosticat într-un stadiu de boală, evaluare ce trebuie 
făcută în unele cazuri cu investigații suplimentare: examen RMN, examen CT 
(computer-tomograf) și/sau scintigrafie osoasă pentru a evalua limitarea bolii la 
glanda prostatică, prezența adenopatiilor (creștere în dimensiune a ganglionilor 
limfatici) abdominale și/sau pelvine sau a leziunilor osoase.

Rezonanţa 
Magnetică 
Nucleară

Computer
Tomograf
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Tratamentul așa zis conservator  
– așteptarea atentă sau supravegherea activă1.

În prezent, opțiunile de tratament în 
cancerul de prostată se împart în:

 Simptomele specifice cancerului de prostată apar târziu în evoluția acestei 
neoplazii, când cancerul este fie în stadiul local-avansat sau chiar metastatic 
(atunci când boala s-a extins și la alte organe). Aproximativ 80% din cazurile de 
cancer de prostată sunt diagnosticate în stadiu precoce, ceea ce înseamnă că 
pacientul este asimptomatic sau simptomele sunt asociate cu alte patologii 
prostatice și nu cu cancerul de prostată în sine (hiperplazia benignă de prostată 
– adenomul de prostată, în termeni simpli). 

 Deși mai specifică pentru adenomul de prostată și mai puțin pentru cancerul 
de prostată, simptomatologia poate include micțiuni (urinări) frecvente pe 
timpul nopții, uneori cu volume mici de urină eliminate, imperiozitate urinară 
(nevoia urgentă de a urina) sau intermitență micțională (urinarea intermitentă),  
imposibilitatea de a urina (retenția de urină sau globul vezical) sau, din contră, 
pierderi de urină (incontinență urinară). 

 Este important de știut că simptome precum hematuria (urina de culoare 
roșie cu prezență de cheaguri sangvine, cauzată de prezența sângelui în 
urină) sau hemospermia (prezența sângelui în lichidul seminal) reprezintă o 
indicație de prezentare imediată la medicul de familie sau direct la medicul 
urolog. Simptomele specifice cancerului de prostată, care, după cum afirmam 
anterior, sunt de regulă asociate cu boala în stadiu avansat pot fi următoarele: 
durere persistentă la nivelul pelvisului sau durere lombară (de regulă durere 
osoasă), pierdere în greutate, stare generală de slăbiciune și edeme importante 
ale membrelor inferioare (umflarea membrelor inferioare).

Care sunt simptomele 
cancerului de prostată?

Posibilități de tratament în cancerul de prostată

Opțiuni de tratament activ cu obiectiv curativ (de vindecare) 
– prostatectomia radicală, radioterapia externă (cu sau fără 
tratament hormonal asociat) și brahiterapia.

3.

Opțiuni de tratament activ cu obiectiv de paliație  
– tratamentul hormonal2.
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1.  Așteptarea atentă (în literatura 
anglo-saxonă ”watchful waiting”) 
se aplică pacienților cu limitări ale 
posibilităților de tratament activ 
din cauza comorbidităților (de 
exemplu: afecțiuni cardiovasculare 
cu impact important asupra stării 
de sănătate, diabet dezechilibrat, 
etc.) sau pacienților vârstnici, care 
prezintă un risc scăzut de deces 
prin cancerul de prostată. Astfel, se 
monitorizează doar statusul clinic și 
nivelul PSA-ului. În cazul deteriorării 
rapide a stării generale cauzate de 
cancerul de prostată, se recomandă 
instituirea tratamentului hormonal, 
care, prin scăderea nivelului de 
testosteron, să nu permită bolii să 
progreseze foarte rapid. 

2.  Supravegherea activă (în 
literatura anglo-saxonă ”active 
surveillance”) poate fi aplicată 
pacienților mai tineri, cu speranță 
de viață de peste 10 ani, care nu 

Tratamentul conservator  
în cancerul de prostată În practică se utilizează două metode de monitorizare: 

 Trebuie precizat de la început că procedurile cu viză curativă nu sunt 
indicate pentru toți pacienții, ci în special pentru cei diagnosticați cu cancer 
de prostată semnificativ din punct de vedere clinic și aflați în anumite stadii 
ale bolii. Un diagnostic corect și o stadializare adecvată trebuie întotdeauna 
făcute de medicul urolog, uneori împreună cu medicul oncolog. 

 Este important de reținut că în cazul 
cancerului de prostată cu risc scăzut 
(în funcție de parametrii menționați 
anterior), tumorile lăsate netratate, 
evoluează foarte lent și nu pun în 
pericol imediat viața pacientului. 
Deși tratamentul chirurgical 
de îndepărtare a prostatei și 
a altor structuri vecine poate 
vindeca complet tumora, 
trebuie avute în vedere 
complicațiile posibile ca 
urmare a acestei chirurgii 
de mare amploare, aceasta 
fiind practic rezervată acelor 
cancere de prostată care 
pot evolua rapid și pot fi mai 
agresive.  

doresc complicațiile unui tratament 
radical, care prezintă o formă de 
cancer de prostată încadrabilă într-o 
grupă de risc foarte scăzut, pe baza 
unor criterii specifice bine stabilite 
de către medicul urolog. În aceste 
cazuri, se va evalua nivelul PSA 
foarte atent, periodic se va efectua și 
tușeu rectal la anumite intervale de 
timp, precum și examene imagistice 
(RMN) și biopsii repetate în cazul în 
care situația o impune (când boala 
pare să progreseze). 

   Obiectivul este identificarea 
momentului în care tumora devine 
mai agresivă și recomandarea unui 
tratament activ cu viză radicală în 
scop curativ. Scopul monitorizării 
active este doar de a prelungi timpul 
până la inițierea tratamentului 
adecvat și menținerea calității vieții 
prin evitarea până în acest moment 
a posibilelor complicații survenite ca 
urmare a tratamentului activ. 

CANCERUL DE PROSTATĂ Mic ghid de diagnostic și tratament pentru pacient
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Tratamentul hormonal

Tratamentul hormonal, care mai este numit și terapie de privare  
androgenică, presupune oprirea secreției de testosteron (cancerul de 
prostată fiind un cancer hormono-dependent, care se hrănește cu 
testosteron) prin mai multe metode. 

 Această stopare a secreției de testosteron se preferă a fi o blocadă 
androgenică totală (castrare chimică), ce se poate obține prin administrarea 
unei injecții lunare, trimestriale sau semestriale cu agenți terapeutici de tip 
agonist de Lh-Rh sau antagonist de Lh-Rh (în funcție de disponibilitatea 
agenților terapeutici la medicul dumneavoastră oncolog; în România acest 
tip de tratament se efectuează preponderent în serviciile de oncologie, cu 
recomandarea medicului urolog și/sau oncolog) și prin administrarea unor 
comprimate orale, zilnic, care să blocheze și sursa de testosteron din glanda 
suprarenală (de regulă, bicalutamida). 

 Secreția de testosteron mai poate fi oprită rapid și prin efectuarea 
orhiectomiei bilaterale (îndepărtarea chirurgicală a testiculelor), însă, odată 
cu dezvoltarea preparatelor farmaceutice mai sus amintite, această variantă 
de castrare chirurgicală este rezervată doar cazurilor diagnosticate tardiv, 
într-un stadiu foarte avansat de boală, cu multiple metastaze ce pun în pericol 
viața pacientului și unde se dorește o scădere foarte rapidă a nivelurilor de 
testosteron. 

 Tratamentul hormonal clasic (analog/antagonist de Lh-Rh + antiandrogen 
oral) nu este un tratament cu viză curativă, el fiind rezervat pacienților cu 

boală avansată care nu sunt într-o stare de sănătate corespunzătoare pentru 
a urma un tratament activ cu viză curativă (care poate fi mai agresiv) sau 
pacienților diagnosticați direct în stadiu metastatic, ca tratament de fond, 
în combinație cu alte tratamente, după cum este prezentat în continuare, în 
capitolele următoare, în această broșură.

 Tratamentul hormonal prezintă unele beneficii, dar și unele efecte adverse 
potențiale, în special la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare pre-existente, de 
aceea este bine să discutați cu medicul dumneavoastră urolog și/sau oncolog 
despre opțiunea terapeutică cea mai potrivită pentru dumneavoastră.

CANCERUL DE PROSTATĂ Mic ghid de diagnostic și tratament pentru pacient
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 În prezent foarte multe cazuri sunt diagnosticate în stadiul localizat - atunci 
când cancerul este limitat la prostată, de aceea îndepărtarea chirurgicală a 
prostatei – prostatectomia radicală – este efectuată la un număr mare de 
pacienți. Această intervenție chirurgicală este aleasă cu precădere pentru 
subiecții cu speranță teoretică de viață de cel puțin 10 ani. 

 Prostatectomia radicală este o intervenție chirurgicală de complexitate 
ridicată, cu viză radicală, în care sunt îndepărtate glanda prostatică în 
întregime și uretra prostatică, împreună cu veziculele seminale și, în funcție 
de stadiul bolii și grupa de risc, ganglionii limfatici. Astfel, se produce o 
discontinuitate a tractului urinar, porțiunea următoare a uretrei restante – 
uretra membranoasă, fiind conectată, la finalul intervenției, la vezica urinară. 

 Această intervenție chirurgicală poate fi realizată prin tehnică deschisă sau 
minim-invazivă. Tehnicile minim-invazive sunt intervenții laparoscopice sau 
intervenții laparoscopice asistate robotic, neexistând până la acest moment 
o tehnică chirurgicală superioară celeilalte din punct de vedere oncologic (al 
supraviețuirii specifice bolii, cauzate de cancerul de prostată).  

Cele mai importante complicații potențiale 
specifice acestei intervenții chirurgicale, din 
punct de vedere al calității vieții, în cazul 
cancerului de prostată, sunt: 
•  incontinența urinară (pierderi involuntare de urină) cu 

diferite grade de severitate, de la ușoară până la totală
• incapacitatea de a obține o erecție (disfuncție erectilă). 

Prostatectomia radicală 

Oricare ar fi tehnica aleasă, procedura chirurgicală se efectuează 
sub anestezie generală cu intubație, iar pacienții sunt monitorizați 
de obicei în secția de terapie intensivă cel puțin o zi și apoi pe secția 
de urologie. Este nevoie de o perioadă în care se urmărește evoluția 
anastomozei uretro-vezicale (modului în care a fost realizată 
conectarea uretrei la vezica urinară). 

În total, spitalizarea variază între 6 și 14 zile, în funcție de experiența 
clinicii de urologie în acest tip de intervenție chirurgicală, dar și de 
metoda operatorie aleasă.

 După operație, se anticipează alte 2-4 săptămâni până la recuperare. 
Această perioadă poate fi prelungită în funcție de complicațiile post-operatorii. 
Urmează verificări regulate, pe parcursul mai multor ani, pentru măsurarea 
nivelului PSA (de regulă la șase săptămâni după intervenția chirurgicală, mai 
mic de 0,2 ng/ml), monitorizarea stării clinice și a complicațiilor. Fiecare centru 
trebuie să aibă capacitatea de a efectua nu numai intervenția chirurgicală 
radicală, dar și tratamentul incontinenței urinare sau disfuncției erectile, în 

CANCERUL DE PROSTATĂ Mic ghid de diagnostic și tratament pentru pacient
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cazul în care acestea apar și pacientul dorește tratament. Avantajele tehnicilor 
minim invazive se referă în general la spitalizare mai redusă, recuperare mai 
rapidă, revenire mai rapidă la serviciu, hemoragie minimă și risc mai mic de 
transfuzii sangvine. 

 Ca în cazul oricărei intervenții chirurgicale, rata complicațiilor depinde în 
primul rând de experiența fiecărui chirurg și a echipei sale. Vârsta pacientului 
și starea generală de sănătate înainte de operație au un anumit rol în ceea ce 
privește riscul de apariție a complicațiilor. 

 Pe baza rezultatului histo-patologic (evaluarea țesutului prostatei de către 
medicul anatomo-patolog) există, în anumite situații, (restanță tumorală, 
invazie peri-neurală, etc.) posibilitatea asocierii radioterapiei pelvine la nivelul 
câmpului chirurgical. 

 Radioterapia poate fi indicată și dacă se observă recidiva tumorală în 
perioada de urmărire (cel mai frecvent prin creșterea nivelului PSA de la 
o valoare inițială aproape de zero, urmată apoi de confirmarea reapariției 
cancerului cu ajutorul examenelor imagistice).

 Radioterapia cu intenție curativă prezintă o eficiență similară intervenției 
chirurgicale. La pacienții cu tumoră prostatică cu risc redus, iradierea prostatei 
presupune 20-39 de sesiuni, de obicei administrate zilnic, circa 5 zile pe săptămână. 
De aceea, pacientul trebuie să aibă în vedere că este vorba despre un tratament 
pe termen lung. 

 La pacienții cu risc mai mare, radioterapia efectivă este efectuată împreună cu 
tratament hormonal pe o perioadă de timp cuprinsă între 6 și 36 de luni. Scopul 
acestei abordări este de a reduce dimensiunea tumorii, și de a face celulele 
maligne din tumora prostatică mai sensibile la iradiere. 

 Iradierea prostatei este considerată o intervenție mai blândă decât intervenția 
chirurgicală, riscul de apariție a reacțiilor adverse fiind doar puțin mai mic în 
comparație cu prostatectomia radicală. Disfuncția erectilă apare mai puțin 
frecvent dar nu este exclusă. Incontinența urinară după radioterapie are caracter 
de imperiozitate (de urgență), pacienții spun că „nu mai pot să ajungă la toaletă”. 

 Alte complicații specifice pot fi apariția de diaree cu rectoragii (sângerarea 
anală), tulburările de tranzit intestinal, hematuria (urinarea cu sânge), inflamația 
cronică a vezicii urinare sau stricturile uretrale (zone de îngustare a calibrului 
uretrei). 

 Radioterapia cu fascicule de protoni nu se asociază cu semnificativ mai puține 
complicații (comparații ample din literatura de specialitate nu au arătat diferențe), 
dar este unul din tipurile de radioterapie utilizate. 

Radioterapia cu intenție curativă

CANCERUL DE PROSTATĂ Mic ghid de diagnostic și tratament pentru pacient
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 Altă opțiune este brahiterapia, cu granule de iod 
radioactiv implantate direct în prostată (radio-

terapie permanentă) sau cu ace radioactive 
introduse de două ori pe intervale scurte de 

timp (radioterapie temporară). 

 În general, dacă este indicat un 
tratament radical, medicul urolog 

care a efectuat biopsia și a stabilit 
diagnosticul va discuta în detaliu 
cu pacientul despre strategia 
terapeutică. Toate terapiile 
radicale trebuie prezentate, 
cu avantajele și dezavantajele 
asociate, inclusiv riscul de 
apariție a complicațiilor și cum 
pot fi acestea rezolvate sau 
ameliorate. 

 Dacă pacientul este interesat, 
va putea discuta și cu un 

radioterapeut sau cu un medic 
oncolog din centrul de uro-

oncologie, specializat în tratamentul 
tumorilor din sfera urologică. Un 

avantaj în cazul cancerului de prostată 
este că, pentru cei mai mulți pacienți, 

timpul nu este presant și astfel, toate opțiunile 
terapeutice pot fi analizate cu atenție.

 Chiar dacă, așa cum s-a menționat deja, la mulți dintre pacienți tumorile 
sunt localizate la prostată, în unele cazuri tumora poate să depășească capsula 
prostatică sau să invadeze ganglionii limfatici din pelvis (cancer de prostată 
local-avansat) sau alte organe, cel mai frecvent scheletul osos și ganglionii 
abdominali (cancerul de prostată metastatic). 

 Din nefericire, acest grup de pacienți prezintă cel mai nefavorabil prognostic, 
cu o supraviețuire la 5 ani de aproximativ 30%. În cancerul de prostată local-
avansat este posibilă alegerea unei opțiuni terapeutice rezervate de regulă 
pacienților cu cancerul de prostată localizat (de tipul prostatectomiei radicale 
sau radioterapiei externe), dar trebuie să se țină cont de anumite aspecte, 
anume că ele vor fi de regulă o componentă a unui plan extins de tratament. 

 În cazul intervenției chirurgicale trebuie să se ia în considerare că aceasta 
va reprezenta doar o parte a unui tratament multi-modal, fiind urmată de 
regulă de radioterapie la nivelul prostatei și/sau tratament hormonal. În 
cazul radioterapiei, se continuă cu tratament hormonal pe termen lung. În 
ambele situații, în cancerul de prostată local-avansat, trebuie avut în vedere 
cel mai mare risc de apariție a complicațiilor, dar și de eșec terapeutic. Cu 
toate acestea, supraviețuirea la 5 ani este una bună și se apropie de 100%. 

 În cancerul de prostată metastatic tratamentul de fond este reprezentat 
de terapia hormonală. Celulele tumorale sunt dependente de prezența 
testosteronului, cel puțin la început, astfel, tratamentul are scopul de a reduce 
producția sau de a inhiba acțiunile testosteronului asupra tumorii. Cea mai 

Tratamentul cancerului de prostată 
local-avansat sau metastatic

CANCERUL DE PROSTATĂ Mic ghid de diagnostic și tratament pentru pacient
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utilizată strategie, castrarea, presupune inhibarea producerii testosteronului 
în testicule. Aceasta se poate obține chirurgical, prin îndepărtarea testiculelor, 
sau cu tratament hormonal injectabil. 

 Castrarea chirurgicală este cea mai veche formă de tratament. Aplicarea  
ei în zilele noastre nu poate fi considerată greșită, cu toate că în prezent 
dispunem de metode mai elegante de castrare chimică, cu ajutorul 
medicamentelor, care ar trebui să fie preferate. Injecțiile cu hormoni conțin 
un hormon similar cu cel care activează producția de testosteron de la 
nivelul testiculelor și odată injectat, printr-un semnal de inhibiție pe care 
organismul nostru îl trimite, se oprește producția de testosteron. Injecțiile 
se administrează la interval de 1-6 luni în mușchiul fesier sau subcutanat în 
țesutul adipos din zona abdominală. 

 Cel mai frecvent se administrează la interval de 3 luni, odată cu vizitele de 
monitorizare ale PSA-ului și pentru efectuarea tușeului rectal. Administrarea 
la 6 luni are avantajul unui număr mai mic de consultații la medic și astfel 
oferă pacientului confortul de a nu-și mai aminti frecvent că are această boală. 
Această abordare se alege de regulă pentru pacienții cunoscuți, aderenți la 
tratament (gradul în care pacienții urmează în mod corect sfatul medicului), 
cu boală stabilă. 

 Altă opțiune este aceea de inhibare a acțiunii testosteronului la nivelul 
celulelor tumorale prin blocarea unui receptor hormonal de la suprafața 
acestora. Astfel, se utilizează medicamente anti-androgenice, cu administrare 
orală. 

 Primul tratament de acest tip a fost ciproteronul acetat, cel mai frecvent 
folosit în ziua de azi în combinație cu injecția de la 1-6 luni este bicalutamida. 
Asocierea dintre injecție și antiandrogenul oral poartă numele de blocadă 
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androgenică totală. Există și terapii hormonale moderne (tot sub formă 
de comprimate), cum sunt abiraterona, care reduce nivelul de testosteron 
și enzalutamida, apalutamida și darolutamida, care blochează acțiunea 
testosteronului. Totuși, aceste medicamente noi sunt utilizate întotdeauna 
împreună cu tratamentul hormonal clasic de castrare. 

 În cele din urmă, chimioterapia cu docetaxel sau cabazitaxel poate fi 
utilizată în tratamentul cancerului de prostată metastatic. Chimioterapia 
efectuată imediat după diagnostic este de regulă rezervată pacienților la 
care boala este diagnosticată direct în stadiul metastatic. 

 În situații specifice se poate aplica un tip de radioterapie sistemică, prin 
administrarea intravenoasă a unei substanțe radioactive (radiu-223). Se 
aplică în formele cu metastaze osoase care nu sunt în număr foarte mare, 
în care substanța radioactivă se acumulează la nivel osos și distruge celulele 
tumorale.

 Cancerul de prostată avansat poate fi clasificat în mai multe tipuri și stadii. 
În primul rând, sunt pacienții nou diagnosticați în stadiul metastatic. Pentru 
aceștia se poate asocia castrarea hormonală cu abirateronă, apalutamidă și 
docetaxel. În timpul terapiei hormonale, este posibil să nu se mai obțină un 
răspuns prin lipsa testosteronului, se formează noi clone tumorale și astfel 
apare stadiul de cancer de prostată metastatic rezistent la castrare. 

 Dacă pacientul nu are metastaze (de ex., terapia hormonală a fost inițiată 
atunci când nivelul PSA-ului era în creștere după chirurgie/radioterapie 
radicală), stadiul este acela de cancer de prostată non-metastatic rezistent la 
castrare.

 Administrarea de apalutamidă sau darolutamidă prelungește timpul până 
la apariția metastazelor și prelungește supraviețuirea. Totuși, dacă pacientul 
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prezintă metastaze, valoarea testosteronului se află la nivelul de castrare 
și totuși se observă creșterea PSA-ului sau apariția altor metastaze, stadiul 
este de cancer de prostată metastatic rezistent la castrare. În acest caz, se 
asociază abirateronă, enzalutamidă sau docetaxel. 

 Dacă nu se obține răspuns cu nici unul dintre aceste medicamente, atunci 
se alege alt medicament dintre acestea trei. După eșecul la docetaxel, se poate 
administra un medicament similar, cabazitaxel. În orice caz, tratamentul 
trebuie monitorizat într-un departament specializat, ideal de oncologie,  
uro-oncologie sau într-un centru complex cu multiple specializări.

 Este important să știți că terapia hormonală este sistemică, adică afectează 
întregul organism, nu doar prostata sau metastazele tumorale. Cele mai 
frecvente reacții adverse posibile ale castrării hormonale sunt bufeurile, 
fatigabilitatea (oboseala), creșterea în greutate, slăbiciunea musculară, 
osteoporoza, modificarea glicemiei și a concentrației de colesterol, schimbări 
de dispoziție, tulburări de memorie și altele. 

 Este important totuși să subliniem că multe dintre aceste efecte nedorite 
pot fi combătute, de exemplu prin exerciții fizice regulate, o dietă adaptată, 
limitarea consumului de alcool, dezlegarea jocurilor de cuvinte încrucișate 
pentru a menține memoria alertă, urmărirea emisiunilor cu întrebări și 
răspunsuri, lecturi diverse și multe altele.

 Știm că atunci când se stabilește diagnosticul de cancer, pacientul este 
într-o situație foarte dificilă. Nu este vorba doar despre diagnostic, dar și de 
teama legată de tratament, de complicații sau reacții adverse ce pot apărea în 
urma acestuia, de lipsa răspunsului la tratament și bineînțeles de prognosticul 
bolii. La acestea se adaugă problemele sociale, financiare, cele de la locul de 
muncă sau probleme personale, în legătură cu familia și prietenii. 

 Cu siguranță, această perioadă nu este foarte solicitantă doar din punct de 
vedere fizic, dar și psihologic, iar pacienții caută frecvent sfaturi pe internet, 
inclusiv implicându-se în discuții pe forumuri diverse, căutând metode 
„garantate” de vindecare sau informații despre anumite clinici specializate.

Care sunt reacțiile adverse  
ale terapiei hormonale?
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 Ținem să precizăm că atât pentru diagnosticul, cât și pentru posibilitățile 
de tratament dar și pentru alegerea unui plan terapeutic adecvat nevoilor 
dumneavoastră trebuie discutat cu medicul dumneavoastră urolog și/sau 
oncolog sau cu o comisie a tumorii (”tumor board” în literatura anglo-saxonă) 
– de regulă formată din medicul urolog, oncolog, radiolog și radioterapeut, 
uneori și alte specialități. Acest lucru este util de regulă în cazul pacienților cu 
multiple comorbidități.
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VĂ DORIM MULT NOROC ȘI PUTERE 
ÎN LUPTA CU ACEASTĂ BOALĂ.
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Menținerea unei evidențe detaliate a tuturor simptomelor poate ajuta la 
identificarea factorilor declanșatori și la descoperirea unui mod în care le 
puteți gestiona.

Numele medicului meu: ……………….............................................................………………………….…

Detaliile de contact: Nr. de telefon la birou: ……………………………………………..................

 Nr. de fax: ..................................................................................................

 Nr. telefon mobil: .................................................................................

 Nr. telefon urgență: ............................................................................

 Email: ..........................................................................................................

Alte persoane implicate în îngrijirea mea:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

1. Echipa mea de îngrijire medicală

Jurnalul pacientului
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2.  Valorile serice ale antigenului specific prostatei (PSA)  
și ale testosteronului  

Data vizitei  
la medic

Valoare  
PSA

Valoarea 
testosteronului

Data următoarei 
vizite la medic Observații Data vizitei  

la medic
Valoare  
PSA

Valoarea 
testosteronului

Data următoarei 
vizite la medic Observații

Datele se completează exclusiv de către pacient la recomandarea medicului, acestea nu se colectează.
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4. Note3. Lucruri pe care vreau să le discut cu medicul meu 

Data Problema Rezolvat 
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