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CANCER DE PROSTATĂ 
 

Semne și simptome 
 Micțiuni (urinări) frecvente însoțite de dureri 
 Dificultăți în a începe și în a întrerupe 

urinarea 

Factori di risc: 
 Vârstă înaintată 
 Antecedente familiale de cancer la prostată 
 Rasă 
 Dietă bogată în grăsimi  

 
Recomandări pentru screening 
Nu este indicat screening  cu antigen prostatic 
specific (PSA)  pentru cancer la prostată la populația 
masculină generală  

 
Test de  screening pentru subiecți cu risc crescut sau simptomatici 
Screening-ul pentru cancer la prostată cuprinde: 

 măsurarea nivelurilor de PSA în ser 
 explorarea rectală 
 ecografia 

Programele de screening bazate pe PSA identifică mulți subiecți fără simptome la care cancerul la prostată 
nu se dezvoltă sau se dezvoltă atât de lent încât poate să rămână fără simptome pentru toată viața. 
Rezultatele screening-ului cu PSA, din acest motiv, supraestimează importanța diagnosticului.   

 
Beneficii și riscuri ale screening-ului 

 Beneficiul  pentru reducere  a fertilității un major indice de supraviețuire (de la 10 la 14 ani) în cazul 
cancerului la prostată, după screening-ul cu PSA, este foarte limitat chiar și la bărbații de 55-69 ani.  

 Riscurile screening-ului  cuprind:  
o Durere, febră, hemoragie, infecții, dificultăți urinare temporare asociate cu biopsia prostatică  
o daune psihologice pentru rezultate fals-pozitive 
o Supraestimarea diagnosticului   

 În caz de intervenție chirurgică, riscurile cuprind:  
o disfuncție erectilă  
o incontinență urinară 
o reducere  a fertilității 

o disfuncții intestinale 
o în cazuri rare, moarte prematură  

 În ziua de astăzi nu este posibil să se diferențieze  tumorile care nu vor da simptome de cele care 
vor fi mortale, iar mulți bărbați se supun unei intervenții chirurgicale chiar dacă în viitor ar putea să 
nu aibă nici o problemă.  

 Beneficiile screening-ului pentru cancerul la prostată nu depășesc riscurile. 
 

Informații  
The Guide to Clinical Preventive Services 2014.  Recommendations of the U.S. Preventive Services Task 
Force www.ahrq.gov 
 

Traducere:  Mirela Rău.  
 
Notă.  Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului. De 
asemenea, ca oricare alt document, are nevoie de actualizare periodică.   


