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IMPACTUL PROSTATECTOMIEI RADICALE ASUPRA
CALITĂğII VIEğII PACIENğILOR CU CANCER DE
PROSTATĂ
The impact of radical prostatectomy on quality of life of patients with prostate cancer
Dr. Justin Aurelian, Conf. Dr. Valentin Ambert, Prof. Dr. Viorel Jinga, Prof. Dr. Petru Armean
Clinica Urologie, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele“,
Universitatea de Medicină úi Farmacie „Carol Davila“, Bucureúti

REZUMAT
PacienĠii cu cancer de prostată în stadiu localizat au la dispoziĠie mai multe strategii terapeutice cu viză curativă.
Alegerea tratamentului adecvat trebuie să Ġină cont de speranĠa de viaĠă, dar úi de calitatea acesteia. Prostatectomia
radicală reprezintă o metodă sigură úi e¿cientă de tratament a cancerului de prostată în stadiu localizat. Calitatea
vieĠii reprezintă un rezultat psihometric care se măsoară cu ajutorul chestionarelor validate.
Cuvinte cheie: cancer de prostată, prostatectomie radicală, calitatea vieĠii, incontinenĠă,
disfuncĠie erectilă

ABSTRACT
Patients with newly diagnosed early stage prostate cancer face a dif¿cult choice of different treatment options with
curative intention. They must consider both goals of optimising quantity and quality of life. Retropubic prostatectomy represents a reliable and accepted procedure in the treatment of organ-con¿ned prostate cancer. The quality of life (QoL) is a psychometric outcome which is measured using validated questionnaires.
Key words: prostate cancer, radical prostatectomy, quality of life, incontinence,
erectile dysfunction

Cancerul de prostată reprezintă a doua cauză de
deces prin cancer în rândul bărbaĠilor din SUA. Datorită screeningului extins al bolii prin intermediul
dozării PSA, în momentul de faĠă majoritatea pacienĠilor diagnosticaĠi sunt în stadiu localizat (T1T2) (1). OpĠiunile standard de tratament sunt reprezentate de tratamentul chirurgical, radioterapie
sau supraveghere activă (întârzierea iniĠierii tratamentului până la evidenĠierea progresiei bolii).
Studiile au aratat că prostatectomia radicală are
efecte negative semni¿cative asupra calităĠii vieĠii
pacienĠilor cu cancer de prostată, precum o funcĠie
sexuală diminuată, simptomatologie urinară joasă
úi prezenĠa incontinenĠei.
Descrierea prostatectomiei radicale retropubice,
varianta cu prezervarea bandeletelor neurovascu-

lare, în 1983, de către Walsh, a contribuit la îmbunătăĠirea considerabilă a metodei. Astfel, rata complicaĠiilor a scăzut úi pe măsură ce urologii au căpătat
mai multă experienĠă intraoperatorie, tehnica a devenit standardul de aur în tratamentul curativ al cancerului de prostată. Morbiditatea prostatectomiei
radicale este inÀuenĠată de mai mulĠi factori precum:
experienĠa operatorului, vârsta úi comorbidităĠile
asociate ale pacientului, dimensiunile prostatei, anatomia pelvisului, volumul tumoral úi folosirea preoperatorie a terapiei hormonale sau a radioterapiei.
ComplicaĠiile intraoperatorii includ sângerarea,
leziunile rectale, leziuni ale ramurilor nervoase úi,
foarte rar, leziuni ureterale. ComplicaĠiile post-operatorii precoce constau în ¿stulă urinară, infecĠii,
tromboză venoasă profundă sau embolism pul-
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monar úi mobilizarea sondei uretro-vezicale. ComplicaĠiile postoperatorii tardive au impactul cel mai
mare asupra calităĠii vieĠii pacienĠilor úi includ incontinenĠa, disfuncĠie erectilă sau impotenĠa úi strictura zonei de anastomoză uretrovezicale. Mortalitatea perioperatorie este redusă (< 1%) úi majoritatea
pacienĠilor revin la activităĠile zilnice în termen de
30 zile (2).
Stabilirea tipului de tratament aplicat pentru
cancerul de prostată în stadiu localizat este multifactorială úi necesită un dialog extensiv între urolog
úi pacient. Aúteptările pacientului, preoperator, constituie un element vital al satisfacĠiei postoperatorii
a acestuia úi de aceea educarea preoperatorie a pacientului impune o parcurgere atentă a opĠiunilor
terapeutice, precum úi a complicaĠiilor acestora úi a
bene¿ciului postoperator.
Aprecierea exactă a activităĠilor zilnice úi a
profesiei pacientului este utilă în determinarea impactului incontinenĠei asupra vieĠii acestuia.
Gradul recuperării disfuncĠiei erectile este în
strânsă corelaĠie cu parametrii preoperatori, precum
vârsta úi funcĠia sexuală (3). Realizarea prezervării
bandeletelor neurovasculare bilateral creúte semni¿cativ rata recuperării postoperatorii, comparativ
cu prezervarea unilaterală sau cu sacri¿carea bandeletelor neurovasculare (4-6). Printre bărbaĠii fără
afectarea funcĠiei sexuale preoperatorii, potenĠa
postoperatorie a fost de aproximativ 68% la pacienĠii la care s-a practicat prezervarea bilaterală a
bandeletelor neurovasculare, în timp ce la pacienĠii
cu prezervare unilaterală, potenĠa postoperatorie a
atins rate de 47% (4).
Conform studiului PCOS (Prostate Cancer Outcomes Study), doar 41% dintre pacienĠii cărora li
s-a practicat prostatectomie radicală cu prezervare
bilaterală a bandeletelor neurovasculare au raportat
erecĠii su¿cient de ferme pentru a realiza un contact
sexual, la 5 ani de la diagnosticare (5). Totuúi, când
s-a efectuat o strati¿care pe grupe de vârstă, 71%
dintre pacienĠii peste 55 de ani, 56% dintre bărbaĠii
între 55 úi 59 de ani, 46% dintre bărbaĠii între 60 úi
64 ani cu prezervare bilaterală a bandeletelor neurovasculare au raportat erecĠii su¿cient de ferme pentru a realiza un contact sexual. Doar 18% din bărbaĠii peste 65 ani au raportat erecĠii su¿cient de
ferme pentru a realiza un contact sexual la 5 ani.
Folosirea unui inhibitor de fosfodiesterază 5 (PDE
5), precum sildena¿l, ajută la recuperarea funcĠiei
erectile, dar la un număr redus de pacienĠi (5).
DisfuncĠia erectilă este un important parametru
pe termen lung, de luat în seamă după prostatectomia
radicală, dar mai sunt úi alte aspecte, precum disfuncĠia de ejaculare úi libidoul scăzut, care survin
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postoperator. Totuúi, toate aceste disfuncĠii sexuale
care afectează pacienĠii nu sunt atât de redutabile
precum tulburările urinare (6).
IncontinenĠa urinară reprezintă una din complicaĠiile prostatectomiei radicale, datorată ¿e modi¿cărilor planúeului pelvin, ¿e insu¿cienĠei s¿ncteriene dobândite intraoperator. Studiile contemporane
arată rate ale continenĠei totale variind între 80% úi
95% (7-10). De¿nirea termenului de continenĠă
totală identi¿că pacienĠi care nu au nici un fel de
pierdere urinară úi nu folosesc absorbante sau alte
dispozitive pentru colectarea urinii. Reducerea riscului de incontinenĠă se poate realiza prin prezervarea s¿ncterului striat extern, prin evitarea manevrelor chirurgicale sub vizibiltate redusă, a disecĠiei
periuretrale, precum úi a manevrelor hemostatice
agresive. De asemenea, disecĠia limitată a planului
anterior úi menĠinerea intactă a ligamentelor puboprostatice asigură o bună suspensie a uretrei.
Evaluarea postoperatorie a incontinenĠei urinare
presupune o anamneză detaliată pentru a identi¿ca
mecanismul exact al incontinenĠei. ExistenĠa preoperatorie a unei hiperactivităĠi a detrusorului úi o
reactivitate scăzută a peretelui vezical pot contribui
la tulburările urinare apărute postoperator.
Evaluarea calităĠii vieĠii la pacienĠii operaĠi urmăreúte în general doi parametri ai individului (bunăstarea ¿zică úi bunăstarea psihologică) úi se realizează prin intermediul unor chestionare.
QLQ-C30 este un chestionar validat din anul
2006, de apreciere a calităĠii vieĠii la pacienĠii care
suferă de boli maligne (11,12) creat de EORTC
(European Organisation for Research and Treatment
of Cancer). Chestionarul apreciază calitatea vieĠii
úi starea generală de sănătate printr-un scor GHS
(Global Health Status) cu valori între 0 úi 100,
scorurile mari reprezentând o calitate a vieĠii crescută, în timp ce scorurile mici arată o calitate a
vieĠii redusă. Este alcătuit din cinci scale cu valori
de la 1 (deloc) la 4 (foarte des), care măsoară parametrii organismului, emoĠionali, cognitivi úi sociali.
În plus, chestionarul include trei scoruri de simptom
(oboseală, vărsături úi durere) úi încă úase întrebări
care apreciază tulburări ce pot apărea în evoluĠia
pacienĠilor cu cancer de prostată (dispnee, insomnie,
pierderea apetitului, constipaĠie, diaree úi di¿cultăĠi
¿nanciare). Pentru o mai bună clasi¿care, toate
scorurile úi elementele sunt a¿úate pe scale de la 0
la 100 (13). Din 2008 la acest chestionar s-a ataúat
un altul dedicat cancerului de prostată – chestionarul
QLQ-PR25, ce conĠine patru scale ce evaluează
simptome legate de defecaĠie, urinare, tratament úi
viaĠa sexuală a pacienĠilor cu cancer de prostată
(14).
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Folosirea acestor chestionare atât pre-, cât úi
postoperator reprezintă un instrument de apreciere
a calităĠii vieĠii pacienĠilor cu cancer de prostată
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care aleg ca metodă de tratament prostatectomia radicală.
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