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REZUMAT
Calitatea vieţii nu reprezintă un concept nou, ci unul al cărei înţelegere şi terminologie au evoluat de-a lungul 
timpului. Impactul cancerului de prostată asupra calităţii vieţii este major, rezultatele tratamentului fi ind infl uenţate 
de percepţia pacientului despre boala sa. Starea emoţională, precum şi îngrijorările induse de evoluţia afecţiunii 
şi a tratamentului, reprezintă elemente importante pentru o bună relaţie medic-pacient.
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ABSTRACT
Quality of life is not a new concept but one whose understanding and terminology evolved over time. The impact 
of prostate cancer on quality of life is signifi cant, treatment outcomes being infl uenced by the patient’s perception 
about his illness. Emotional state and concerns induced by the disease progression and treatment are important 
elements for a good doctor-patient relationship.
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INTRODUCERE

Primele cercetări legate de calitatea vieţii îşi au 
originea în sociologie, psihologie şi economie. În 
timpul secolului XX, calitatea vieţii a fost un indi-
cator de bunăstare socială, fi ind analizat cantitativ. 
Calitatea vieţii trebuie măsurată deoarece luarea 
unei decizii de tratament este o sarcină difi cilă şi cu 
implicaţii emoţionale. Decizia poate afecta per-
manent calitatea vieţii după tratament, fi ind necesar 
a se lua în considerare patru domenii: stadiul bolii, 
rezultatul aşteptat şi efi cacitatea tratamentului, sti-
lul de viaţă şi toleranţa pentru efectele adverse se-
cundare potenţiale ale terapiei (1-3). 

Cancerul de prostată reprezintă o afecţiune cu 
pre valenţă crescută, fi ind a doua cauză de deces 

prin cancer în SUA, pe primul loc situându-se can-
cerul pulmonar. Totuşi cancerul de prostată pre-
zintă rate de supravieţuire optimiste, rata deceselor 
datorate acestuia scăzând în SUA cu aproximativ 
3,2% anual din 2007 până în 2011 (4). Acest fapt a 
condus la apariţia unui model de pacienţi cu cancer 
de prostată pentru care este importantă calitatea 
vie ţii, precum şi impactul afecţiunii asupra acesteia 
(5).

Scopul studiului a fost să comparăm datele ob-
ţinute de la pacienţi cu cancer de prostată prin in ter-
mediul chestionarului EORTC-QLQ30, cu cele ob-
ţinute din populaţia generală şi să analizăm impactul 
cancerului de prostată asupra calităţii vieţii.
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MATERIAL ŞI METODĂ

În perioada octombrie 2012 – martie 2015, am 
eva luat în cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. 
Theodor Burghele“ 80 de pacienţi diagnosticaţi cu 
cancer de prostată în stadiu localizat sau local 
avansat. Pacienţii au fost invitaţi să completeze 
ches tionarul QLQ30 în limba română după ce au 
citit şi semnat consimţământul informat. Acesta a 
fost dezvoltat din 1987 de către EORTC (European 
Organisation for Research and Treatment of 
Cancer) şi în prezent se foloseşte chestionarul 
QLQ-C30 (versiunea 3) care conţine 30 de întrebări 
dispuse în 5 scale funcţionale (funcţionalitate fi zică, 
îndeplinirea rolurilor sociale, funcţionalitate emo-
ţio nală, funcţionalitate cognitivă, funcţionalitate 
so cială), 3 scale simptomatice (oboseală, durere, 
greaţă/vărsături), o scală legată de starea generală a 
sănătăţii şi şase repere individuale (dispnee, scă de-
rea apetitului, insomnie, constipaţie, diaree şi difi -
cultăţi fi nanciare) (Fig. 1). Calculul scorurilor pe 
sca lele respective s-a făcut conform manualului 
EORTC (6). Toate scorurile au fost transformate 
liniar pe o scală de la 1 la 100. Scoruri mai mari la 
nivelul scalelor funcţionale reprezintă o funcţio-
nalitate mai bună, în timp ce scoruri mai mari ale 
scalelor simptomatice reprezintă simptomatologie 
mai severă. Un scor general de funcţionalitate a 
fost calculat prin media scorurilor tuturor scalelor 
funcţionale şi, de asemenea, în acelaşi mod a fost 
calculat un scor general al simptomelor. 

Pacienţii din lotul studiat au fost comparaţi cu 
lotul martor compus din 70 de bărbaţi fără afecţiuni 

oncologice, cărora li s-a aplicat în mod similar 
chestionarul EORTC-QLQ30.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În cazul lotului martor media vârstei subiecţilor 
a fost de 70 de ani, în timp ce pentru lotul pacienţilor 
diagnosticaţi cu cancer de prostată, media de vârstă 
a fost de 67 de ani. 

TABELUL 1. Rezultatele scorurilor calculate pe scale 
pentru cele două loturi
Scale EORTC

Lot martor Lot pacienţi
Nr. pacienţi 70 80
Funcţionalitate fi zică (PF) 73,80952 78,96714
Îndeplinirea rolurilor sociale (RF) 65,47619 84,97653
Funcţionalitate emoţională (EF) 77,38095 63,64789
Funcţionalitate cogniti vă (CF) 81,54762 88,02817
Funcţionalitate socială (SF) 80,95238 85,68075
Starea generală a sănătăţii 58,63095 63,96714
Oboseală 25,79365 21,12676
Durere 32,14286 13,84977
Greaţă/vărsături 5,357143 2,816901
Dispnee 14,28571 6,103286
Scăderea apeti tului 13,09524 10,79812
Insomnie 21,80952 27,35211
 Consti paţie 15,47619 18,90141
Diaree 13,09524 5,164319
Difi cultăţi fi nanciare 21,42857 28,53521

Rezultatele obţinute au arătat o scădere a calităţii 
vieţii la nivelul mai multor aspecte la pacienţii cu 
cancer de prostată comparativ cu cei fără cancer de 

Scale Number of 
items

Item range* Version 3.0
Item numbers

Functi on 
scales

Global health status / QoL
Glovbal health status / QoL (revised)** QL2 2 6 29,30

Functi onal scales
Physical functi oning (revised)** PF2 5 3 1 to 5 F
Role functi oning (revised)** RF2 2 3 6, 7 F
Emoti onal functi oning EF 4 3 21 to 24 F
Cogniti ve functi oning CF 2 3 20, 25 F
Social functi oning SF 2 3 26, 27 F

Symptom scales / items
Fati gue FA 3 3 10, 12, 18
Nausea and vomiti ng NV 2 3 14, 15
Pain PA 2 3 9, 19
Dyspnoea DY 1 3 8
Insomnia SL 1 3 11
Appeti te loss AP 1 3 13
Consti pati on CO 1 3 16
Diarrhoea DI 1 3 17
Financial diffi  culti es FI 1 3 28

FIGURA 1. Scale chestionar QLQ-C30 (EORTC)
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prostată (Fig. 2). Conform lui Osoba (7), diferenţe 
de 5-10 puncte sunt considerate a fi  semnifi cative 
clinic, indicând o modifi care minoră, în timp ce di-
ferenţele de 10-20 de puncte indică o modifi care 
moderată.

Astfel, la nivelul scalelor funcţionale, funcţio-
na litatea emoţională (EF) a fost mai scăzută în 
cazul pacienţilor cu cancer de prostată cu peste 10 
puncte. Din punct de vedere simptomatic, am ob-
ser vat o creştere de 3-7 puncte a apariţiei insomniei 
şi constipaţiei la pacienţii cu cancer de prostată, 
acest fapt fi ind datorat creşterii îngrijorărilor in di-
viduale la nivel psiho-social. Deoarece pacienţii cu 
cancer de prostată incluşi în lot prezentau o formă 
localizată a bolii, parametri precum durerea, scă de-
rea apetitului, dispneea şi greaţa/vărsăturile nu sunt 
mo difi caţi.

Totodată, pacienţii cu cancer de prostată sunt 
mai afectaţi de difi cultăţi fi naciare, mai ales pe mă-
sură ce boala evoluează şi sunt necesare alte forme 
de tratament. Explicaţia ar putea fi  datorată fi e în-
tre ruperii activităţii şi implicit a salarizării pentru 
pa cienţii activi, fi e resurselor fi naciare limitate în 
rândul pacienţilor pensionari. Aceste rezultate sunt 
sprijinite de studiile lui Lue (8), precum şi de cele 
ale lui Bang şi colab. (9) 

Rezultatele obţinute confi rmă un declin al cali-
tăţii vieţii la pacieţii cu cancer de prostată com pa-

rativ cu populaţia generală, deşi diferă de cele pu-
blicate de Frojd şi colab. (10) în privinţa subscalelor 
modifi cate. Acesta raporta afectarea celor 5 scale 
funcţionale pentru pacienţii cu tumori carcinoide 
comparativ cu populaţia generală.

CONCLUZII

Pacienţii cu cancer de prostată prezintă mo-
difi cări ale calităţii vieţii asociate cu statusul emo-
ţional şi mai puţin induse de o suferinţă fi zică, can-
cerul de prostată în fază localizată prezentând o 
simp tomatologie redusă. Detectarea modifi cărilor 
emoţionale la aceşti pacienţi, concomitent cu o eva-
luare a calităţii vieţii, poate îmbunătăţi starea ge-
nerală a pacienţilor şi răspunsul la tratament.
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FIGURA 2. Rezultatele 
scorurilor pentru cele două 
loturi
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