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“Prostata este, prin definiție,
o glandă a bărbatului. Numai
că bolile prostatei afectează
întreaga familie.

“Ne aflăm acum, în anul 2014,
în etapa în care nu ne mai
temem de cuvântul cancer.
Știința medicală a progresat,
oferind soluții unor boli care nu
demul erau incurabile.

Acest ghid vine în sprijinul
bărbatului, dar și al partenerei,
prin sfaturi utile despre viața
pe care urmează să o ducă după
primirea diagnosticului de boală
a prostatei, fie ea inflamatorie,
benignă sau malignă”

Recunoscut la timp și tratat
corect, cancerul de prostată
poate fi ținut sub control și
chiar învins, printr-un efort
comun al nostru, medicii, și al
pacienților”
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Ce trebuie să știi despre prostata
din dotare
Prostata este o glandă mică, de
dimensiunea unei nuci, pe care
o au numai bărbaţii. Se formează
înainte de naștere și crește pe
parcursul vieții, ca răspuns la
activitatea hormonilor masculini.
Prostata se găsește în pelvis, chiar sub vezica urinară,
înconjurând prima parte a uretrei. Structura ei este fermă,
parţial glandulară și parţial musculară și este acoperită de o
capsulă fibroasă subţire, dar fermă.
Atunci când vezica urinară se golește, urina trece prin
uretră, care este înconjurată de prostată. De aceea, atunci
când prostata crește, comprimă uretra și poți să experimentezi dificultăți de urinare.
Prostata se învecinează posterior cu rectul și poate fi simțită
prin intermediul peretelui rectal. Acesta este motivul pentru
care, atunci când vrea să-ți evalueze prostata, medicul
recurge la o manevră numită tușeu rectal, introducând un
deget lubrefiat în rect.
În copilărie, prostata este foarte mică (aproximativ de
mărimea unui bob de mazăre), dar crește rapid la pubertate,
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ca răspuns la producția de testosteron. Odată ce ajunge cam
de mărimea unei nuci, rămâne relativ stabilă până în jurul
vârstei de 40 de ani când, de multe ori, începe să crească din
nou. Din acest punct, deşi creşterea este foarte lentă, nu se
oprește pentru tot restul vieții.

Știai că
Deși prostata este prezentă numai la bărbați, femeile au
glande omoloage, care se dezvoltă în viața intrauterină
din aceleași structuri. Acestea sunt numite glandele Skene
sau “prostata feminină” și se află pe peretele anterior al
vaginului, în jurul extremității inferioare a uretrei.
Lichidul pe care îl secretă glandele Skene în timpul orgasmului are o compoziție similară lichidului produs de glanda
prostatică la bărbați.

Ce rol are prostata
Prostata nu este esenţială pentru viaţă, dar este importantă
pentru funcția de reproducere a bărbatului. Rolul ei
principal este de a produce un fluid lăptos, ușor alcalin și
cu un miros specific, care reprezintă aproximativ 30% din
volumul de material seminal. Prostata secretă acest fluid
în permanență, însă îl elimină în canalul urinar numai în
timpul ejaculării.
Secreția prostatică conține proteine, aminoacizi, lipide,
acid citric, sodiu, clor, fosfor, zinc, enzime etc. Aceasta
se amestecă cu sperma în timpul ejaculării, transportând
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spermatozoizii, protejându-i de mediul acid al vaginului și
ajutându-i să ajungă la ovul, în timpul actului sexual.
De exemplu, antigenul specific prostatic (PSA) lichefiază
materialul seminal, crescând mobilitatea spermatozoizilor.
Alte substanţe produse de veziculele seminale și de prostată,
cum ar fi citratul şi fructoza, au rolul de a hrăni spermatozoizii, în timp ce anticorpii protejează tractul urinar și sperma
de microbi.
Prostata produce și hormoni sexuali, atât masculini, cât și
feminini. În plus, blochează căile seminale, împiedicând
pătrunderea urinei în ele în timpul micțiunii.
Prostata este controlată de hormoni produși de glanda
hipofiză, ceea ce are o importanță considerabilă asupra
comportamentului sexual al bărbatului.
Există o legatură strânsă între prostată și testicule. Se
știe că, în cazul în care se înlătură testiculele (castrare
chirurgicală), scade brusc și activitatea prostatei: sunt
încetinite, apoi se opresc toate funcțiile acesteia, iar
prostata însăși se micșorează treptat.
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Semnale de alarmă

Cum își fac simțită prezența bolile prostatei
Bolile prostatei sunt de vină pentru unele probleme jenante,
despre care n-ai spus nimănui și pe care te străduiești să le
ignori. Poate este vorba de dificultatea la urinare, despre
nevoia de a merge la toaletă mult prea des, sau de senzația
că, după ce ai urinat, vezica a rămas plină.
Sau poate ai observat că jetul urinar este din ce în ce mai
slab. Clar, rușinea e mare când vine vorba să-i spui așa ceva
chiar și medicului.
Însă, deși inițial pot fi discrete și le poți ignora, aceste
simptome pot să semnaleze o boală gravă a prostatei.
Dificultatea la urinare, adică disuria, este senzația că trebuie
să depui efort pentru a urina. În plus, presiunea jetului
urinar scade, micțiunea este lentă, în mai mulți timpi.
Micțiunile dese, sau polakiuria în limbaj medical, înseamnă
peste 5 urinări în 24 de ore. De obicei ai senzația că trebuie
să urinezi urgent, dar elimini o cantitate mică de urină. De
multe ori, apare senzația de usturime în timpul micțiunii.
Nicturia desemnează situația în care urinezi mai mult în
cursul nopții decât în timpul zilei. Din cauza somnului fragmentat, te poți confrunta cu o oboseală cronică.
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Senzația de micțiune incompletă, adică senzația că nu ai
eliminat toată urina, apare atunci când obstrucția împiedică
golirea completă a vezicii urinare. Dacă uretra este astupată
aproape complet, iar urina nu mai poate fi evacuată prin
micțiune, vezica urinară se umple, iar urina se prelinge
permanent, situație numită incontinența urinară prin prea
plin.
Prezența sângelui în urină, numită de medic hematurie, se
trădează prin culoarea roșiatică a urinei. Există și hematurii
care pot fi depistate doar prin metode de laborator
(“hematurie microscopică”).
Prezența sângelui în spermă, sau hemospermia, se
manifestă prin colorarea spermei în roz. De asemenea, ca
urmare a bolilor prostatei, poți constata scăderea volumului
de spermă pe care îl ejaculezi.
Puroiul în urină, sau piuria, se caracterizează printr-un
aspect tulbure al urinei, dar trebuie confirmat printr-o
analiză a urinei.
Durerea de cauză prostatică poate să se manifeste ca o
usturime la micțiune sau ca o senzație de jenă, înțepătură,
senzație de corp străin în partea de jos a abdomenului.
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Mesaj cheie
Dacă te confrunți cu unele dintre aceste simptome, dar ai
impresia că poți trăi cu ele, nu este cazul să rămâi nepăsător!
Este posibil să suferi de o boală gravă pe care ar fi bine s-o
iei din pripă. În plus, neplăcerile se vor agrava treptat și pot
să-ți facă viața un chin.

Mergi fără întârziere la medic!

Știai că?
O treime dintre bărbații cu care lucrezi, cu care te uiți la
meci sau cu care ieși la o bere vor suferi la un moment dat
de boli ale prostatei? Iar frecvența este din ce în ce mai
mare, odată cu înaintarea în vârstă.
Chiar dacă ți se pare o problemă rușinoasă, amintește-ți că
o treime dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece prin ceva
similar. Și, cu siguranță, medicul cu care te jenezi așa tare
să vorbești a mai tratat nenumărați bărbați cu probleme ale
prostatei.
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Întrebări care te ajută să depistezi
problemele prostatei
Este posibil să te confunți cu o boală a prostatei dacă răspunsul
la una sau mai multe dintre următoarele întrebări este afirmativ:
1. Trebuie să depui efort pentru a micționa?
2. Ai sesizat o scădere a presiunii jetului urinar?
3. Ai senzaţia că vezica urinară nu s-a golit complet după ce
ai urinat?
4. Simți nevoia să urinezi din nou, la mai puţin de două ore
după ce ai urinat?
5. Te oprești în timpul micționării și urinezi în mai mulți
timpi?
6. Îți este greu să amâni urinarea?
7. Urinezi de mai multe ori în timpul nopții?

Ce îți indică urina?
Culoarea urinei normale este galbenă sau roșiatică.
Culoarea mai închisă se întâlnește când urina este foarte
concentrată sau după administrarea anumitor medicamente
(piramidon, antinevralgic, tetraciclină etc.).
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Dacă urina este amestecată cu sânge, are o culoare roșie
murdară, iar în bolile de ficat are o culoare brună-negricioasă
(ca berea neagră).
Culoarea urinei poate fi modificată și de alimente ca sfecla,
varza roșie, bomboanele colorate.
Mirosul urinei poate fi de amoniac în infecțiile urinare sau
poate fi influențat de anumite alimente sau medicamente
aromate. Urina bolnavilor de diabet poate mirosi a acetonă,
iar a alcoolicilor a alcool.
Transparența - dacă urina proaspătă este tulbure, atunci
poate fi vorba de o infecție sau de o sângerare la nivelul
tractului urinar.

În ce constă consultul medical
Specialistul în problemele prostatei este medicul urolog.
Acesta te va întreba cu privire la simptome, la bolile de care
suferi și eventualele tratamente pe care le urmezi.
Va urma o examinare a organelor genitale şi un tușeu rectal.
În cursul consultației, medicul va verifica, de asemenea,
tensiunea arterială, îți va palpa abdomenul și rinichii.
Pentru analiza de urină, va trebui să urinezi într-un recipient
steril, care va fi trimis la laborator. Este posibil ca medicul
să-ți recomande o analiză de sânge numită antigenul
specific prostatic și efectuarea unei ecografii a prostatei.
În funcție de rezultatul acestor investigații, medicul îți
va spune ce trebuie făcut mai departe.
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Malign versus benign

Particularități ale tumorilor prostatice
canceroase și necanceroase
Diagnosticul de tumoră sperie pe oricine, însă nu toate
tumorile sunt la fel de periculoase. În cazul tumorilor
maligne, teama este justificată, în timp ce, majoritatea
tumorilor benigne nu îți pun viața în pericol.
În cazul prostatei, atât tumorile maligne cât și cele benigne
pot avea simptome similare, diferența constând în evoluția
în timp a acestor afecțiuni.

Cum apar tumorile
Celulele normale cresc și se divid pentru a forma celule
noi, în măsura în care corpul tău are nevoie de ele. Atunci
când celulele normale îmbătrânesc sau se deteriorează, ele
mor şi noi celule le iau locul.
Dacă acest mecanism se defectează, noile celule se formează
fără ca organismul să aibă nevoie de ele, iar celulele vechi
sau deteriorate nu mor aşa cum ar trebui. Astfel, celulele se
înmulțesc necontrolat, formând tumora.
Tumorile prostatei pot fi benigne (necanceroase) sau
maligne (canceroase).
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Tumorile benigne
Adenomul de prostată (hiperplazia benignă de prostată)
este o creștere benignă a celulelor din prostată. Cauzele
apariţiei adenomului de prostată nu sunt bine cunoscute,
însă se cunoaște faptul că hormonul masculinității, testosteronul este implicat. Unii oameni nu vor suferi niciodată
de adenom de prostată: bărbații castraţi înainte de pubertate
sau cei cărora le lipsește din naștere o enzimă implicată în
metabolismul testosteronului.
Din cauza multiplicării necontrolate a celulelor, prostata se
mărește și comprimă uretra, împiedicând trecerea urinei.
Deși simptomele sunt neplăcute, nu trebuie să te temi că
boala îți pune viața în primejdie.
Adenomul de prostată nu se transformă în cancer. Cu toate
acestea, cancerul de prostată dă manifestări similare cu cele
ale adenomului, astfel încât este nevoie să mergi la medic
pentru a fi sigur că nu suferi de cancer.

Tumorile maligne
La apariția celulelor maligne, sau canceroase, contribuie
mai mulți factori, printre care și concentrația testosteronului. De asemenea, moștenirea genetică pe care ai primit-o
de la părinți joacă un rol important. Astfel, dacă ai o rudă de
gradul I diagnosticată cu cancer de prostată, riscul tău de a
suferi de această boală se dublează.
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Prezența a doi bărbați cu cancer de prostată printre rudele
tale de sânge face ca riscul să fie de cinci ori mai mare.
Iar dacă trei rude au suferit de cancer de prostată, ai mare
grijă!
Riscul tău de a suferi de această formă de cancer este de 11
ori mai mare decât al unui bărbat fără rude afectate. Și dieta
este implicată în apariția acestei afecțiuni, persoanele care
consumă alimente bogate în grăsimi de origine animală
prezentând un risc crescut.
Spre deosebire de celulele benigne, celulele canceroase
pot să se desprindă de tumora mamă și să intre în vasele
de sânge sau vasele limfatice, prin care sunt transportate
spre toate ţesuturile organismului. Celulele canceroase
se opresc în alte organe unde se înmulțesc și formează
noi tumori, numite metastaze.
Cancerul de prostată tinde să crească mai încet în comparaţie
cu cele mai multe alte tipuri de cancer. Modificările celulare
pot începe cu 10, 20 sau chiar 30 de ani înainte ca tumora să
devină suficient de mare pentru a provoca simptome.
Atunci când simptomele apar, cancerul poate fi deja într-un
stadiu avansat, iar metastazele în alte organe pot fi deja
prezente.
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Deosebiri între tumorile benigne și
cele maligne
Tumori benigne

Tumori maligne

sunt rareori o ameninţare
pentru viaţă

reprezintă o ameninţare
pentru viaţă

pot fi îndepărtate
şi, probabil, nu vor
creşte din nou

uneori cresc din nou, după ce
sunt îndepărtate chirurgical

nu invadează țesuturile
și organele din jurul lor

pot invada ţesuturile şi
organele din vecinătate

nu se răspândesc în alte
părţi ale corpului

se pot răspândi la distanță,
în alte parți ale corpului

Cum se diferențiază tumorile maligne de cele benigne?
Cea mai importantă investigație care îl ajută pe medic să-și dea
seama dacă suferi de o tumoră benignă sau, dimpotrivă, una
canceroasă, este puncția biopsie prostatică.
Prin această procedură se ia o bucățică de țesut din prostată,
pentru a fi examinată la microscop.
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În acest scop, prin anus se introduce un dispozitiv special
pentru biopsie, prevăzut cu un ac care trece prin peretele
rectului, ciupind o mică mostră de țesut din prostată.
Fragmentele de țesut prostatic vor fi analizate la microscop
pentru a afla dacă este vorba despre cancer și pentru a stabili
cât de agresiv este acesta.

Mesaj cheie
Deși tumorile canceroase și cele benigne dau aceleași
neplăceri, nu e cazul să ignori problema, spunându-ți că
doar n-o să faci tocmai tu cancer.
Dacă nu e tratată în timp util, boala canceroasă se
răspândește în alte organe și, în final, te poate ucide. Așa că,
e important să mergi la medic la primele semne de boală.
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Antigenul specific prostatic
Ce este PSA și la ce se folosește

Antigenul specific prostatic (PSA) este o proteină pe care o
produc celulele prostatei și care, în mod normal, se găsește
într-o concentrație mică în sânge.
Atunci când nivelul ei crește, poate indica o tumoră benignă
sau chiar un cancer de prostată.
Testul PSA se folosește, împreună cu un tușeu rectal, pentru
detectarea cancerului de prostată la bărbaţii cu vârsta peste
50 de ani, sau în monitorizarea pacienților cu un cancer de
prostată tratat, pentru a vedea dacă boala a reapărut. Dacă
nivelul de PSA începe să crească, acesta poate fi primul
semn de reapariție a cancerului.

Cui îi este recomandat să-și verifice PSA?
Screening-ul înseamnă identificarea persoanelor care suferă
de cancer de prostată în stadii incipiente, înainte ca boala
să-și facă simțită prezența prin simptome. Evident că, cu
cât depistezi mai repede boala, cu atât tratamentul este mai
eficient și ai șanse mai mari de vindecare.
Metoda de screening pentru cancerul de prostată include un
tușeu rectal și determinarea PSA. Dacă ai peste 50 de ani
trebuie să faci aceste două investigații anual.
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În situația în care ai rude de sânge cu cancer de prostată
și, deci, un risc mai mare de a te confrunta la rândul tău cu
boala, ar fi bine să începi investigațiile anuale de la vârsta
de 40 sau 45 de ani.
În general, se consideră ca normală o valoare a PSA mai
mică de 4 ng/ml. Dacă tu ai obținut o valoare mai mare,
nu intra în panică! Și alte afecțiuni, cum sunt adenomul de
prostată și prostatita determină creșterea nivelului acestuia.
Este nevoie ca medicul urolog să facă investigații suplimentare ca să îți spună cauza exactă a creșterii PSA.
Verdictul este cancer? Totuși, faptul ca l-ai depistat din
timp este un mare avantaj. Ai șanse mult mai mari să te
vindeci decât dacă ai fi aflat de boală de-abia după ce
apăreau simptomele.

Ce-mi spune valoarea PSA?
0-4 ng/ml
4-10 ng/ml

>10 mg/ml
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Valoare
normală
Valoare
crescută

repetă testul peste un an
Se verifică motivul:
»»se consultă medicul urolog;
»»se dozează free-PSA

Probabilitate Se verifică prezența
de cancer
cancerului:
prostatic
»»se consultă medicul urolog;
»»se efectuează alte
investigații (ecografie
transrectală, puncție
biopsie prostatică)

Tușeul rectal

Cum se face și ce rol are
Un examen digital (tușeu) se face pentru a verifica
dimensiunile și structura prostatei, care vine în contact cu
rectul și poate fi palpată prin peretele acestuia. Uneori, în
timpul tușeului rectal se pot simți și alte organe, cum ar fi
vezica urinară.
Medicul o să-ți spună să te așezi pe patul de consultație culcat
pe burtă sau pe lateral, cu coapsele flectate pe abdomen. O
altă posibilitate este să fii așezat pe o masă ginecologică cu
picioarele depărtate și sprijinite pe suporturi laterale.
Pentru tușeul rectal medicul va folosi o mănușă chirurgicală
de unică folosință, iar degetul pe care îl introduce în rect va
fi lubrifiat, pentru ca manevra să fie cât mai puțin neplăcută.

Tușeul rectal este dureros?
În timpul tușeului rectal, de cele mai multe ori bărbații
resimt un disconfort emoțional, mai degrabă decât unul
fizic. Totuși, uneori, manevra poate fi dureroasă, dacă ai
hemoroizi sau fisuri anale sau dacă prostata este umflată
sau iritată.
Medicul trebuie să apese ferm pe prostată pentru a depista
eventualele probleme. Această presiune te poate face să
simți nevoia de a urina. În cazuri rare, te poți simți ameţit
şi chiar să leşini.
Această senzație de leșin se numeşte sincopă vasovagală
şi este cauzată de teama sau de durerea resimțită în
timpul tușeului rectal.
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O sângerare minoră se poate produce după examinare, în
special în cazul în care ai hemoroizi sau fisuri anale.

Rezultate
Tușeu rectal normal:
Prostată cu dimensiuni și consistență normală, fără
formațiuni anormale în structura acesteia.
Tușeu rectal anormal:
Prostată cu dimensiuni crescute care poate semnifica
hiperplazie benignă de prostată, cu inflamație a prostatei
(prostatită acută sau cronică), formațiuni dure în structura
prostatei, care pot semnifica un cancer de prostată.

Mesaj cheie
Dacă ai atins vârsta de 50 de ani mergi anual la medic ca
să-ți evalueze prostata prin tușeu rectal și nivelul PSA!
În acest fel, poți depista un eventual cancer al prostatei
într-un stadiu incipient, în care tratamentul poate da cele
mai bune rezultate.
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Adenomul de prostată, o problemă frecventă
Ce este și cum se manifestă hiperplazia benignă a prostatei
Dintre neajunsurile pe care le aduce apropierea vârstei a
treia, printre cele mai neplăcute se numără adenomul de
prostată. Acesta se mai numește și hiperplazie benignă
a prostatei și este cea mai frecventă tumoră benignă a
bărbatului după vârsta de 50-60 de ani. Boala afectează mai
puțin de 1 din 10 bărbați cu vârste între 31-40 de ani, 5 din
10 bărbați cu vârste între 51-60 de ani și mai mult de 8 din
10 bărbați cu vârsta peste 80 de ani.
Cauzele apariţiei adenomului de prostată nu sunt bine
cunoscute, însă se cunoaște că hormonul masculin, testosteronul, joacă un rol important. Bărbații castrați înainte de
pubertate nu vor suferi de adenom de prostată, din cauză că
le lipsește testosteronul.
La bărbații cu funcție testiculară normală, prostata îşi
schimbă aspectul şi crește în volum, începând de la vârsta de
40 de ani, comprimând uretra și îngreunând golirea vezicii
urinare. Mușchii vezicii se contractă puternic și prelungit,
pentru a învinge obstacolul, îngroşându-se, situație numită
“vezică de luptă”.
În această perioadă, vei resimți dificultatea la urinare,
faptul că trebuie să depui efort pentru a urina și vei observa
o scădere a presiunii jetului urinar.
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Pe măsură ce uretra se îngustează tot mai mult, vezica nu
se mai poate goli complet în timpul micțiunii și vei simți
că “mai rămâne ceva” după ce ai urinat, senzația denumită
micțiune incompletă.
Din cauza urinei care rămâne, vezica se umple mai repede
și trebuie să micționezi mai des. Dacă îngustarea devine
foarte gravă, urina rămasă în vezică depășește capacitatea acesteia și se scurge permanent, pătându-ți lenjeria și
hainele, situație numită de medic incontinență urinară prin
prea plin.

Prostată normală

Prostată mărită

Urina

Urina

Dacă boala nu este tratată, se poate ajunge în situația în
care urina nu mai poate fi eliminată deloc, fiind nevoie de o
intervenție chirurgicală de urgență.
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Știați că?
Prostata își mărește volumul odată cu înaintarea în vârstă.
În intervalul de vârstă 31-50 de ani, aceasta se dublează în
dimensiune la fiecare 4,5 ani. Între 51 şi 70 de ani, perioada
de dublare a dimensiunilor prostatei crește la 10 ani şi peste
vârsta de 70 de ani, ajunge la 100 de ani.
Când este necesară intervenția medicului?
Adresează-te medicului urolog, dacă resimți oricare dintre
următoarele neplăceri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

început dificil al urinării (aştepți un timp până începi să
urinezi);
disurie, adică urinare dificilă, cu efort;
presiune a jetului urinar scăzută și micţiune prelungită;
jet urinar slab sau intermitent;
senzaţie de golire incompletă a vezicii;
imposibilitatea de a urina;
incontinenţă prin prea plin (picături de urină care se
scurg permanent, pătând lenjeria intimă);
urinări frecvente în timpul zilei şi al nopţii;
senzaţia imperioasă de a urina;
durere sau jenă la urinat;
urină tulbure, cu sânge sau puroi.

Deși cel mai frecvent cauza acestor simptome este adenomul
de prostată, doar medicul poate pune diagnosticul, deoarece
şi alte boli pot da simptome similare.
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Ce complicații pot apărea?
Retenţia de urină poate fi favorizată de unele medicamente cum sunt antidepresivele, opiaceele şi diureticele.
Atunci când vezica nu se golește complet, germenii se
multiplică în urina care stagnează și apar infecții de tract
urinar.
Tot în această situație pot să se formeze pietre (calculi) în
vezica urinară. Cazurile vechi netratate pot să ajungă până
la insuficienţă renală cronică, întâlnită rar în prezent datorită
tratamentelor moderne.
Dacă suferi de adenom de prostată pentru care urmezi un
tratament medicamentos, mergi la medic la fiecare şase
luni pentru reevaluarea simptomelor. Tușeul rectal trebuie
efectuat anual, odată cu dozarea PSA, pentru a depista
apariția unui eventual cancer.
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Inflamația prostatei
Prostatita și formele ei

Prostatita este o inflamație a prostatei, descrisă uneori
ca fiind o infecție prostatică, dar care, de multe ori, nu
presupune prezența bacteriilor. De fapt, doar 5-10% dintre
cazuri sunt determinate de infecții bacteriene.

Prostatita bacteriană acută
Este cauzată de bacterii cu originea în intestinul gros, sau
care colonizează vezica urinară sau uretra.
Se manifestă prin:
•
•
•
•
•
•
•

urinare frecventă cu jet de urină redus (polakiurie);
micțiuni imperioase;
usturime la urinare;
dureri în partea inferioară a abdomenului;
febră și frisoane;
incapacitatea de golire completă a vezicii urinare;
dureri la ejaculare.

Infecția tractului urinar este indicată de prezența bacteriilor
în urină. Tratamentul prostatitei bacteriene acute include
repaus la pat, analgezice, hidratare și, evident, tratament
antibiotic.
Dacă răspunsul clinic este satisfăcător, tratament-ul se
continuă aproximativ patru săptămâni, pentru a se preveni
prostatita bacteriană cronică.
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Prostatita bacteriană cronică
Este, de asemenea, relativ rară și se caracterizează prin
episoade repetate de infecții de tract urinar, cauzate de
același microorganism care se găsește în secrețiile prostatice.
Uneori este urmarea unui episod de prostatită bacteriană
acută insuficient tratată sau recidivantă. Semnele și simptomele prostatitei cronice bacteriene se instalează treptat,
pe o perioadă mai lungă de timp și, de obicei, nu sunt la fel
de severe ca ale prostatitei acute bacteriene.
Evoluția este caracterizată de pusee infecțioase succesive
ce se manifestă prin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

senzaţie de presiune şi dureri în zona perineului;
ejaculare dureroasă;
dureri în partea inferioară a abdomenului;
dureri şi arsuri în timpul sau după urinare;
micțiuni imperioase și frecvente;
tulburări de erecţie
dificultăți în timpul urinării, sau jet urinar slab;
febră ușoară;
infecții vezicale recurente.

Tratamentul constă în administrarea de antibiotice, de
obicei fluorochinolone, timp de 4 până la 12 săptămâni.
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Prostatita cronică nebacteriană
Este cea mai frecventă formă de prostatită, afectând
bărbații de toate vârstele și reprezentând 80% din cazurile
de prostatită.
Prostatita nebacteriană este o afecțiune cronică, cu
simptome care le simulează pe cele ale prostatitei bacteriene cronice.
În general, determină disconfort sau durere care apare
intermitent în regiunea pelvină joasă, în principal la baza
penisului și în jurul anusului.
Aceasta este, de obicei, diagnosticată dacă durerile au fost
prezente cel puţin trei luni în ultimele şase luni. În secrețiile
prostatice sau în urină nu se poate pune în evidență prezența
microbilor.
Cauza acestui tip de prostatită nu este pe deplin înţeles,
existând, însă, multe teorii: infecție a prostatei cu un
germene neidentificat, probleme nervoase, o afecțiune
autoimună a prostatei etc.
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La fel ca la inflamarea acută a prostatei, şi la prostatita
cronică pot apărea următoarele simptome:
•
•
•
•
•
•

senzaţie de presiune şi dureri în zona perineului;
ejaculare dureroasă;
dureri în partea inferioară a abdomenului;
dureri şi arsuri în timpul sau după urinare;
necesitatea frecventă de a urina;
tulburări de erecţie.

Tratamentul prostatitei cronice se bazeaza pe medicamente
împotriva durerii. Uneori se pot administra alfa-blocante,
medicamente care relaxeză țesutul muscular al prostatei și
ușurează evacuarea vezicii urinare.

Antibioticele nu au nicio utilitate în cazul acestei afecțiuni.
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Cum se pune diagnosticul

Metode de a depista adenomul de prostată
Medicul urolog te va întreba cu privire la simptome și
evoluţia acestora în timp, apoi va efectua un tușeu rectal.
Acesta este util în aprecierea dimensiunilor şi caracteristicilor prostatei.
Determinarea valorii sanguine a antigenului specific
prostatic (PSA) este recomandată pentru depistarea unui
eventual cancer prostatic, care dă aceleași simptome ca și
adenomul. Valorile normale ale PSA sunt considerate între
0 şi 4 ng/ml, valori cuprinse între 4 şi 10 ng/ml aratând
un risc mai mare de cancer prostatic. La valori cuprinse în
acest interval și cu tușeu rectal negativ se recomandă determinarea markerului free-PSA.
Determinarea ureei şi creatininei din sânge ajută la
depistarea pacienţilor la care funcţia rinichilor este afectată
de prezenţa adenomului. Sumarul de urină şi urocultura
sunt indicate pentru a depista prezenţa sângelui, a leucocitelor sau a nitriților în urină, identificând sângerările și
infecțiile urinare.
Ecografia prostatei se poate face pe cale transabdominală
(sonda aplicată pe abdomen) sau transrectală (sonda
introdusă în rect). Aceasta permite vizualizarea şi evaluarea
dimensiunilor prostatei, dar şi depistarea anumitor
complicaţii nedescoperite prin examinare clinică.
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Puncția biopsie prostatică este recomandată în situația în
care medicul suspectează prezența unui cancer. Cu ajutorul
unui dispozitiv special care se introduce prin anus, medicul
ciupește bucățele din prostată pe care le trimite la laborator
pentru a fi examinate la microscop. Astfel se va afla dacă
tumora este benignă sau formată din celule canceroase.
La indicaţia medicului, mai pot fi efectuate şi alte explorări
(radiografie renală, urografie intravenoasă, uretrografie
retrogradă, tomografie computerizată sau rezonanţa
magnetică etc).

Ce fac cu simptomele?
Soluții simple pentru a ameliora manifestările bolii
Atunci când neplăcerile nu sunt grave şi nu au apărut
complicaţii, sunt suficiente câteva recomandări referitoare la
stilul de viaţă:
•
•
•
•

30

bea mai puține lichide seara sau înainte de ieşi din casă,
fără a scădea cantitatea totală minimă sub 1,5 litri de
lichide/zi;
evită sau consumă moderat cafea şi băuturi alcoolice;
urinează cât mai des pentru a nu suprasolicita vezica
urinară;
încearcă să scazi în greutate dacă ești suraponderal.
Este posibil ca simpla scădere în greutate să amelioreze neplăcerile bolii. Din acest motiv, adoptarea unei
alimentații sănătoase și practicarea exercițiilor fizice îți
pot fi de mare ajutor.

Tratamentul fitoterapeutic
Studiile clinice demonstrează eficienţa unor extracte
naturale, de exemplu de Serenoa repens în ameliorarea
simptomelor urinare (prin efect antiinflamator şi relaxant
asupra musculaturii prostatice).
Și alți agenți pe bază de plante sunt utilizați în tratamentul adenomului de prostată, cum ar Saw Palmetto, betasitosterol, secara şi Pygeum africanum, însă modul lor de
acţiune este neclar, iar dovezile eficienței lor sunt limitate.
Există preparate fitoterapeutice pe care le poţi cumpăra din
farmacii numai pe bază de prescripţie medicală, în timp ce
alte preparate din aceeași categorie se pot achiziţiona fără
reţetă. Însă, înainte de a opta pentru un anumit medicament,
este nevoie să ceri părerea medicului.

Întrebări pentru medicul tău
1. Cât de des trebuie să mă prezint la cabinet pentru efectuarea tușeului rectal și pentru dozarea PSA?
2. Ce simptome ar trebui să mă determine să vin mai repede
la control?
3. Medicamentele pe care le primesc pentru alte boli îmi
pot agrava simptomele urinare? Este nevoie să schimb
medicamentele pe care le iau?
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4. Tratamentul fitoterapeutic îmi este util? Ce medicament
de acest fel îmi recomandați?
5. Medicamentele pe care le iau pentru adenomul de prostată
îmi vor afecta viața sexuală? Dacă da, ce pot face?
6. Tratamentul medicamentos este suficient, sau îmi
recomandați o intervenție chirurgicală?

Ce se poate face?
Tratamente medicale și chirurgicale pentru
combaterea adenomului
Deși adenomul de prostată determină simptome neplăcute,
medicina modernă le-a venit în mare parte de hac. Dacă
preparatele fitoterapice nu te ajută, ai la dispoziție medicamente sau chiar intervenția chirurgicală. Nu te resemna cu
neplăcerile cauzate de boală, ci caută cea mai bună soluție
posibilă!
Medicamente pentru adenomul de prostată
Pentru tratamentul adenomului de prostată sunt disponibile
mai multe tipuri de medicamente:
•
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Alfa-blocantele (alfuzosin, tamsulosin, doxazosin)
scad contracţia musculaturii prostatice, ameliorând
neplăcerile bolii. Dacă iei un asemenea medicament,
trebuie să știi că nu se întrerupe brusc, din cauza riscului
de obstrucție completă acută a uretrei.

•

•

Inhibitorii de 5-alfa reductază (dutasteridă, finasteridă)
blochează producerea de dihidrotestosteron din testosteron. După minimum 6 luni de tratament se constată
creşterea fluxului urinar, scăderea volumului prostatei şi
ameliorarea simptomelor. În schimb, inhibitorii de 5-alfa
reductază pot avea un efect negativ asupra performanţei
sexuale, determinând scăderea libidoului, tulburări de
ejaculare și disfuncție erectilă.
Terapia combinată cu un alfa-blocant şi un inhibitor
de 5-alfa reductază poate fi recomandată atunci când
niciunul dintre medicamente nu dă rezultatele dorite de
unul singur.

Când trebuie operat adenomul de prostată?
În câteva situații, este necesară operația:
•
•

Atunci când simptomele sunt severe și nu cedează prin
tratamentul cu pilule;
Atunci când apar complicații ale adenomului de prostată.

Tipuri de intervenţii chirurgicale
Adenomectomia transvezicală este intervenția rezervată
pacienților cu o prostată mai mare de 75 g.
Rezecţia transuretrală a prostatei (TURP) durează
maxim o oră şi este recomandată pacienților cu adenoame
sub 60g.
Există tehnici chirurgicale minim invazive (incizia
transuretrală a prostatei, laser-, termo- şi criochirurgia
prostatică etc.).
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Atunci când pacienţii nu pot face faţă unei operaţii datorită
unor boli grave asociate, există posibilitatea să se plaseze,
pentru o perioadă mai lungă de timp, o sondă uretrovezicală
sau endoproteze (stent-uri) uretrale.
În general, medicul urolog este cel care propune şi alege o
anumită tehnică. Discută cu acesta despre tipul intervenţiei,
durata spitalizării, posibilele complicaţii, măsuri speciale
pe care trebuie să le urmezi imediat după operaţie.

Mesaj cheie
Dacă adenomul de prostată te chinuie, nu te resemna cu
situația! Nu e cazul să îți spui că așa e când îmbătrânești.
Mai bine caută împreună cu medicul urolog cea mai
potrivită soluție pentru problema ta, în funcție de situație,
ai la dispoziție medicamente sau intervenții chirurgicale
care pot veni de hac bolii.
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Un cancer tipic masculin:
cancerul de prostată
Diagnosticul de cancer îți schimbă iremediabil perspectiva asupra vieții. Dintr-o dată, lucrurile care ieri păreau
importante, serviciul, activitățile casnice, distracțiile își
pierd valoarea și sensul. Dar este, cu adevărat, cancerul de
prostată o sentință irevocabilă la moarte, sau teama ta nu
este chiar așa de justificată?
Vestea bună este că acest tip de cancer nu este, de obicei,
foarte agresiv. De multe ori, tumora se dezvoltă lent și nu
scade speranța de viață, nefiind necesar nici un tratament.
În alte cazuri, tratamentele moderne fac posibilă vindecarea
sau supraviețuirea de durată.
Așa că, află tot ce trebuie să știi despre cancerul de prostată,
astfel încât să știi cum să-i faci față.
Cancerul de prostată apare atunci când celulele prostatice se modifică, se înmulţesc necontrolat şi dau naştere la
formațiuni tumorale. El este rezultatul unei interacţiuni
complexe între vârstă, factori genetici, hormonali şi factori
de mediu.
Celulele canceroase se dezvoltă în structura prostatei,
invadează țesuturile din vecinătate și pot migra la distanţă
prin vasele sangvine sau limfatice, producând noi tumori în
alte organe sau țesuturi (metastaze).
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Ce cauzează cancerul de prostată?
Mai mulţi factori au fost asociaţi cu un risc crescut de
apariţie a cancerului de prostată:
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•

Vârsta. Cancerul de prostată apare rareori înainte
de vârsta de 50 ani şi este foarte frecvent la bărbaţii
trecuți de 60 de ani. Dacă frecvența este de 1 din
2.500 la bărbații de 45 de ani, 1 din 43 de bărbați cu
vârsta de 60 ani și 1 din 9 bărbați cu vârsta de 75 de
ani se vor confrunta cu această boală. Se estimează
că, dacă ar trăi 140 de ani, toți bărbații ar avea
cancer de prostată.

•

Rasa - populaţia afro-americană este expusă unui
risc superior celorlalte rase, la polul opus fiind
populaţiile asiatice.

•

Statusul hormonal - nivelul testosteronului
influențează apariția cancerului de prostată.

•

Istoricul familial - bărbaţii care au avut o rudă de
gradul întâi diagnosticată cu cancer de prostată au
un risc dublu de a dezvolta această boală, în timp ce
prezenţa în familie a doi sau trei pacienţi amplifică
riscul de 5, respectiv 11 ori.

•

Dieta - o dietă bogată în grăsimi de origine animală
creşte riscul de cancer prostatic.

Semnale ale suferinţei prostatice
Nu toți pacienții prezintă simptome ale cancerului de
prostată. De multe ori, prezența bolii este detectată de
medic în timpul unui control de rutină, prezenţa simptomelor trădând, de obicei, un stadiu avansat al bolii.
Acestea includ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevoia de a urina frecvent, mai ales în timpul
nopții;
Dificultăţi la începerea şi terminarea urinatului;
Jet de urină slab sau întrerupt;
Senzaţia că vezica nu se goleşte complet după
urinare;
Hematurie - prezenţa de sânge în urină;
Hemospermie - prezenţa de sânge în spermă;
Dificultate de a avea o erecție;
Scăderea volumului spermatic ejaculat;
Durere la ejaculare;
Durere locală sub formă de jenă, înţepătură, senzaţie
de corp străin localizat în perineu.

Dacă te confrunți cu oricare dintre aceste simptome, prezintăte de urgență la medic. Cu cât boala este diagnosticată întrun stadiu mai timpuriu, cu atât cresc șansele de vindecare!
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Ce este screening-ul?
Screening-ul pentru cancerul de prostată are ca scop identificarea pacienţilor în stadii incipiente, lipsite de simptome,
ale bolii, când tratamentul dă rezultate mai bune. Screeningul pentru cancerul de prostată începe la vâsta de 50 de ani,
sau chiar mai devreme în cazul persoanelor cu risc crescut,
şi include dozarea PSA (antigenul specific prostatic) și
tuşeul rectal.
Niciuna dintre aceste investigații nu poate indica cu certitudine prezența cancerului de prostată însă, dacă rezultatele
sunt anormale, sugerează necesitatea unor investigaţii
suplimentare.

Cum se stabilește diagnosticul
Medicul urolog va evalua atent simptomele și evoluţia
acestora în timp, apoi va efectua un tușeu rectal care permite
aprecierea dimensiunilor şi caracteristicilor prostatei.
Ecografia transrectală (sonda introdusă în rect) permite
măsurarea exactă a prostatei şi identifică ariile suspecte.
Diagnosticul de certitudine al cancerului de prostată se
pune prin biopsia prostatică, cu ghidaj ecografic. Sub
anestezie locală, se obţine un fragment mic din prostată,
folosind un ac fin, introdus prin peretele rectului. Fragmentul recoltat este analizat la microscop, pentru a se determina
tipul celulelor tumorale.
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Cât de departe s-a extins cancerul?
Celulele canceroase au capacitatea de a se desprinde de
tumora mamă și de a călători prin vasele sangvine sau
limfatice spre alte părți ale corpului. Odată ajunse într-un
alt organ, se multiplică și formează o altă tumoră, numită
metastază.
Teoretic, cancerul de prostată se poate răspândi oriunde
în organism. Totuși, cele mai multe metastaze apar în
ganglionii limfatici și oase.
Pentru a afla dacă boala canceroasă a ajuns și în alte organe,
sunt necesare anumite teste:
•
•
•

scintigrafia osoasă realizează o imagine a ţesutului
osos prin care se verifică dacă boala s-a extins la
acest nivel.
tomografia computerizată este utilizată pentru a
evalua extinderea locală, mărirea nodulilor limfatici
sau metastazele localizate în alte organe.
imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) poate
detecta extinderea cancerului în nodulii limfatici şi
în oase.
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Locații ale metastazelor cancerului de prostată
Metastaze frecvente

•
•
•
•
•

ganglioni limfatici
os
plămâni
ficat
creier

Metastaze rare

•
•
•
•
•
•
•

glande suprarenale
ochi
rinichi
mușchi
pancreas
glande salivare
splină

Cât de grav este cancerul?
Termenul de grading descrie agresivitatea cancerului,
estimând cât de repede (luni) sau de încet (ani) va progresa.
Cel care stabilește grading-ul este medicul histopatopatolog, după examinarea la microscop a celulelor ţesutului
prostatic.
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Sistemul de grading utilizat pentru cancerul de prostată
poartă denumirea de scor Gleason și are valori cuprinse pe
o scală de la 2 la 10, astfel:
•
•
•

Valorile 2-4 semnifică un cancer puțin agresiv;
Un scor Gleason de 5-7 indică un cancer moderat
agresiv;
Scorul cu valori 8-10 indică o formă agresivă de cancer

Următorul pas constă în stadializarea cancerului în funcţie
de extinderea acestuia la nivelul prostatei, în țesuturile
din jur și la distanță. Cancerul de prostată va fi încadrat
în unul din patru stadii, boala fiind mai avansată cu cât
gradul este mai mare.
Stadiul 1

Stadiul 2

Vezică
Prostată

Vezică
Prostată

Cancer
Rect

Cancer
Rect

Stadiul 3

Stadiul 4

Vezică
Prostată

Vezică
Prostată

Cancer
Rect

Cancer
Rect
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Clasificarea TNM
Stadiu T

descrie tumora primară

Tx- tumora nu poate fi evaluată
T1 - cancer care nu poate fi palpat, nici

nu este vizibil:
• T1a: afectează mai puţin de 5%
dintre fragmentele de prostată
rezecate;
• T1b implică peste 5% dintre fragmentele de prostată;
• T1c cancer detectat prin biopsii
de prostată realizate pentru PSA
anormal;
T2 - tumoră limitată la prostată:
• T2a mai puțin de 50% dintr-un lob;
• T2b peste 50% dintr-un lob;
• T2c afectarea ambilor lobi;
T3 -tumora extinsă prin capsula
prostatei:
• T3a tumoră extinsă in afara
capsulei;
• T3b tumora invadează veziculele
seminale;
T4 - afectarea structurilor din vecinătate
(vezică, rect etc.);

Stadiul N

Nx - ganglionii nu pot fi evaluaţi;
descrie starea gangli- N0 - ganglionii nu sunt afectați;
onilor limfatici
N1 - ganglionii regionali sunt invadați.
Stadiul M

descrie metastazele
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Mx metastazele la distanţă nu au fost

evaluate;
M0 nu există metastaze la distanţă;
Ml metastazele la distanţă sunt prezente:
• M1a metastaze în ganglionii din
altă regiune;
• Mlb metastaze osoase;
• M1c metastaze în alte organe.

Stadiile tumorilor de prostată
Stadiul I

T1 N0 M0
T2a N0 M0

Stadiul II

T2b N0 M0
T2c N0 M0

Stadiul III

T3 N0 M0

Stadiul IV

T4 N0 M0
Orice T cu
N1/M1

Reprezintă un cancer
detectat precoce, care nu
poate fi evidenţiat prin
tuşeu rectal dar poate fi pus
în evidenţă prin examen
microscopic.
Formaţiunea tumorală
poate fi evidenţiată prin
tuşeu rectal dar este limitată
la prostată.
Tumora s-a extins prin
capsula prostatei şi poate
invada veziculele seminale.
Tumoră care invadează
structurilor din vecinătate
sau orice tumoră
care prezintă afectare
ganglionară și/sau
metastaze.

Scorul histoprognostic Gleason
Scor de 2,3,4
Scor de 5,6,7
Scor de 8,9,10

bine diferenţiat - semnifică un
cancer puțin agresiv
mediu diferenţiat - indică un
cancer moderat agresiv;
puţin diferenţiat sau
nediferenţiat – indică o formă
agresivă de cancer
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Întrebări pentru medicul tău
Răspunsul la câteva întrebări ți-ar putea aduce informații
prețioase pe care, uneori, medicii omit să le ofere.
Nu ezita să le adresezi medicului:
•

Care sunt opțiunile de tratament pentru stadiul meu de
cancer, care sunt avantajele și dezavantajele acestora?
• Care sunt cele mai frecvente reacții adverse ale tratamentelor pe care mi le recomandați?
• Voi avea probleme cu incontinența urinară sau
impotența? Voi avea alte probleme urinare sau rectale?
• Se desfășoară vreun studiu clinic în care m-aș putea
înrola?
• Ce schimbari ale stilului de viață sau ale dietei pot
încetini dezvoltarea cancerului de prostată sau mă pot
ajuta să am o stare de sănătate mai bună pe parcursul
tratamentului?

Mesaj cheie
Nu lăsa toată responsabilitatea alegerii tratamentului pe
umerii medicului. Este esențial ca acesta să te informeze
despre beneficiile și dezavantajele fiecărei opțiuni, dar tu
trebuie să ai ultimul cuvânt.
Unele tratamente cu rezultate bune asupra controlului
cancerului ți se pot părea inacceptabile, din cauza reacțiilor
adverse, cum sunt impotența sau incontinența urinară. De
aceea, este important să te implici în alegerea terapiei.

44

Aliați în lupta cu boala
Supravegherea activă
Multe tipuri de cancer de prostată sunt diagnosticate într-un
stadiu incipient prin testarea PSA. Deoarece cancerul de
prostată crește, adesea, foarte lent și, de multe ori, nu
progresează și nu provoacă niciun simptom, mulți bărbați
afectați nu vor avea nevoie de tratament.
Tratamentele pentru cancerul de prostată pot provoca
efecte secundare, afectând calitatea vieții. Prin supraveghere activă, efectele secundare ale tratamentului pot fi evitate
sau întârziate.
Supravegherea activă are scopul de a identifica cancerele
care ar putea să crească şi să devină simptomatice, pentru
a fi tratate într-un stadiu incipient. Aceasta va implica verificarea regulată a PSA, examinarea rectală a prostatei și,
eventual, biopsii prostatice repetate.
Medicul urolog monitorizează atent orice schimbare în
evoluţia bolii, pregătit pentru a interveni la orice semn de
agravare.
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Chirurgia
Operația practicată în cazul pacienților cu cancer de prostată
se numește prostatectomie radicală și constă în extirparea
prostatei în întregime şi a veziculelor seminale.
Dacă boala este în stadii incipiente, operația poate duce la
vindecare. Cele mai frecvente complicaţii ale acestui tip de
intervenţie sunt incontinenţa urinară şi impotenţa.
Tratamentul chirurgical modern păstrează, cu excepția
stadiilor avansate de boală, structurile neuromusculare
responsabile de erecţie, ca şi sfincterul urinar striat care
asigură continenţa urinară.

Tratamente inovatoare
Crioterapia este un tratament alternativ pentru bărbați cu
cancer de prostată precoce sau cancer de prostată recurent.
Aceasta presupune plasarea unor sonde metalice prin piele
în zona afectată a prostatei. Sondele conţin azot lichid, care
îngheață și distruge celulele canceroase.
Terapia cu ultrasunete de înaltă intensitate, focalizate
(HIFU), este utilă pentru pacienții cu cancer de prostată
precoce.
Procedura presupune introducerea unei sonde în rect,
care este apoi împinsă prin peretele intestinului în glanda
prostată. Sonda produce un fascicul de ultrasunete cu
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intensitate înaltă, care determină încălzirea și distrugerea
țesutului canceros.
Sonda este înconjurată de un balon de răcire, pentru a
proteja țesutul prostatic normal.

Iradierea
Radioterapia poate fi folosită ca o alternativă la intervenția
chirurgicală, în special la pacienții care nu pot suporta
sau care refuză operația. Radioterapia externă constă în
iradierea pacientului cu cancer de prostată în stadii incipiente în regiunea prostatei.
Brahiterapia este o metodă care constă în introducerea în
prostată, pe cale transrectală, a unor”seminţe” care conţin o
substanţă radioactivă (de regulă iod radioactiv).
Avantajul acestei metode este faptul că bolnavul scapă de
intervenția chirurgicală, dar şi de complicaţiile operaţiei
clasice sau ale radioterapiei.

Chimioterapia
Chimioterapia este un tratament administrat în spital prin
infuzie, sub forma unei perfuzii intravenoase.
Chimioterapia folosește medicamente care sunt “citotoxice” care omoara rapid celulele ce se divizeaza rapid in organism,
incluzând și celulele canceroase (taxani).
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Hormonoterapia
Acesta este un tratament pe care îl iau o mare parte din
bărbați atunci când sunt diagnosticați cu cancer de prostatăpoate și tu iei acest tratament de ceva timp.
Celulele cancerului de prostată au nevoie de testosteron
pentru creștere şi multiplicare. Tratamentele hormonale
au scopul de a opri producerea de testosteron sau de a
bloca efectul acestuia asupra celulelor canceroase și sunt
denumite în termeni medicali - castrare chimică.
Există două căi prin care acționează terapia hormonală:
poate suprima producerea testosteronului sau poate bloca
direct creșterea factorilor de creștere ai testosteronului din
celulele canceroase.
Hormonoterapia poate fi de mai multe feluri :
• Neo-adjuvantă - se utilizează înaintea unei intervenții
•
•

chirurgicale pentru a optimiza rezultatul acesteia
Adjuvantă - după o intervenție chirurgicală, pentru a potența
rezultatul acesteia
Paliativă - În stadiile avansate de boală în care se utilizează
mai multe tipuri de tratament hormonal când boala
progresează și apare toxicitatea la tratament.

Supresia producției de testosteron poate fi realizată și prin
injecția unui agent blocant numit agonist al hormonului eliberator de gonadotropină (GnRH). Acest agonist acționează
la nivelul creierului blocând producția hormonului care
stimulează testiculele să producă testosteron.
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Agonistul de GnRH determină astfel testiculele să producă
nivele mai mici de testosteron .
Injecțiile cu agonist de GnRH sunt disponibile în formulări
pentru o lună, 3 luni (leuprorelina, goserelina, triptorelina)
și 6 luni (leuprorelina). Factorii de creștere ai testosteronului pot fi blocați în celulele canceroase și direct de către
medicamente numite antiandrogeni, cu administrare orală
(bicalutamida, nilutamida, flutamida ). Uneori, agoniștii de
GnRH și antiandrogenii se administrează împreună.
Dacă boala este în stadiu avansat (tumora s-a răspândit în
afara prostatei sau a format metastaze) şi nu poate fi operată,
baza tratamentului o constituie hormonoterapia, care este
capabilă, cel puţin iniţial, să oprească boala în stadiul în
care a fost diagnosticată.
În prezent terapia hormonală se folosește și ca să crească
eficiența radioterapiei, sau în cazurile în care tumora
reapare după intervenția chirurgicală sau radioterapie.
Tratamentele hormonale pot provoca efecte secundare,
cum ar fi disfuncția erectilă (impotența), bufeurile și
transpirațiile.
Tratamentul hormonal este administrat sub supravegherea
atentă a valorilor PSA şi a simptomelor bolii şi se poate
ajusta ori de câte ori este nevoie.
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O altă posibilitate de a stopa producerea de testosteron este
orhidectomia bilaterală, sau castrarea chirurgicală, însă
acestă metodă este din ce în ce mai rar folosită, apropiinduse de dispariţie, datorită medicamentelor moderne.
Din pacate, după o anumită perioadă de timp cancerul
de prostată continuă să se dezvolte chiar dacă nivelul de
testosteron este menținut scăzut. Acest tip de cancer se
numește cancer de prostată rezistent la castrare.
În această situație, hormonoterapia continuă să aibă un
efect pozitiv, dar sunt necesare și alte tratamente care să
întârzie cursul bolii.
În prezent există și alte tratamente disponibile pentru
cancerul de prostată rezistent la castrare precum: cele
care scad suplimentar nivelul de testosteron sau cele
care blochează activitatea testosteronului ( enzalutamida,
abiraterona).
Prin arsenalul mijloacelor de diagnostic și tratament
disponibile și prezentate succint în acest material și prin
prezentarea la medic la apariția primelor semne, putem ține
sub control sau chiar învinge cancerul de prostată, ceea ce
reprezintă o dorință a pacienților și a întregii comunități
medicale din Romania.
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PROGRESUL ÎN DOMENIUL
CANCERULUI DE PROSTATĂ
Hipotalamus

În urmă cu 160
de ani:
1853 – cancerul de

prostată a fost identificat
pentru prima dată de J.
Adams, chirurg la Spitalul
din Londra și descris drept
“o boală foartă rară”. i

1941 - Charles Huggins
a publicat studiile în care
a utilizat estrogen în
vederea antagonizării
producției de testosteron
la bărbații cu cancer de
prostată metastazat,
furnizând o dovadă clară
a faptului că pacienții
beneficiază de pe urma
unei forme de supresie
androgenică. i

1938 - dietilstilbestrol
(DES), forma sintetică a
hormonului estrogen,
creat de Charles Dodds și
echipa sa la Universitatea
din Oxford. ii Determină
reducerea nivelului de
testosteron în vederea
încetinirii creșterii
celulelor tumorale. iii

Glanda
hipofiză
posterioară

1941 – 1980s -

Utilizarea zilnică a
dietilstilbestrolului (DES)
a devenit strategia
acceptată de castrare
farmacologică în
tratamentul cancerului
de prostată avansativ.
Obiectivul introducerii
DES a fost acela de a evita
castrarea chirurgicală și
de a reduce producția
testosteronului. iv
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Începutul anilor
1980 - a fost dezvoltat

2013 – Tratamentul cu

enzalutamidă
este disponibil în Europa.
Este aprobat pentru
tratamentul cancerului de
prostata în stadiu
metastatic, rezistent la
castrare, care a evoluat în
timpul sau după
administrarea unei terapii
cu docetaxel , fără
necesitatea administrării
împreună cu steroizi.
Acționează prin inhibarea
semnalizării receptorilor
androgenici din celulele
tumorale prin blocarea
unor pași multipli ai caii
de semnalizare a receptorilor androgenici (AR). xiv
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2011 – Lansarea

abirateronei în
Europa – un nou tip de
hormonoterapie aprobată
în prezent pentru
administrare în asociere
cu prednison (un steroid)
pentru tratamentul
cancerului de prostată
metastazat, rezistent la
castrare înainte sau după
efectuarea chimioterapiei.
Inhibă o enzimă implicată
în sinteza testosteronului.

– un agent
chimioterapic de tip taxan
aprobat în Europa,
administrat in asociere cu
prednison. O opțiune
terapeutică pentru
cancerul de prostată
rezistent la castrare după
un tratament pe bază de
docetaxel. xi
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Cancerul de prostată
rezistent la castrare,
apare în momentul
evoluției bolii, chiar dacă
există nivele de testosteron
similare cu cele obținute
după castrare.1
În timpul acestei schimbări,
calea de semnalizare a
receptorilor androgenici
este motorul creșterii
tumorale2, validând
identificarea receptorilor
androgenici ca țintă
terapeutică.3
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