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 CANCERUL�TESTICULAR

 Ce�este�cancerul�testicular?
 Cancerul�testicular�este�un�tip�de�tumoră�malignă�
care� se� formează� la� nivelul� testiculului.� Majoritatea�
tumorilor�testiculare�iau�nastere�din�celulele�germinale�
care�produc� � spermatozoizii.�Acestea�pot�fi�de�doua�
t i pu r i : � t umor i � s em inoma to a s e � ș i � t umor i�
nonseminomatoase.� Ele� apar� de� regulă� la� pacienţii�
tineri.�La�nivelul�testiculului�se�pot�localiza�mai�putin�
frecvent� și� alte� tipuri� de� tumori� (Ex:� limfomul�
testicular).�Tumorile�nonseminomatoase�se�devoltă�mai�
rapid�și�au�un�risc�mai�crescut�de�a�disemina�la�distanţă�
în�comparaţie�cu�tumorile�seminomatoase�însă�ambele�
tipuri�necesită�intervenţie�terapeutică�rapidă.

 Ce�functie�are�testiculul?
 Funcţia�testiculului�este�de�a�produce�spermatozoizi�
necesari� pentru� reproducere� și� testosteron� care�
determină� dezvoltarea� caracterelor� secundare�
masculine.

 ăCum�se�trateaz �cancerul�testicular?
 Tratamentul� depinde� de� tipul� tumoral,� extensia�
locală,�în�vecinatate�sau�la�distanţă,�valoarea�markerilor�
tumorali�și�de�starea�pacientului.�Ca�resurse�terapeutice�
se� utilizează� chirurgia,� chimioterapia� și� uneori�
radioterapia.� Cancerele� testiculare� sunt� de� cele� mai�
multe� ori� vindecabile� prin� tratament.� Tratamentul�
constă� de� regulă� în� excizia� testiculului� tumoral.� În�
funcţie� de� invazia� tumorii� în� structurile� testiculului,�
estensia� la� nivelul� ganglionilor� abdominali� sau� la�
distanţă� prin� mestastaze� și� valoarea� markerilor�
tumorali�se�stadializează� tumora� iar�unele�stadii�pot�
beneficia� de� supraveghere� activă� după� excizia�
chirurgicală� pe� când� altele� necesită� chimioterapie�
sistemică.�

 Pentru� mai� multe� informaţii� puteti� vizita:�
http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_answ
ers_testicular.pdf

 

Brosură�pentru�pacienţi

 În�momentul�în�care�ne�aflăm�în�situaţia�
unui� diagnostic� de� cancer� apar� o�mulţime� de�
întrebări,��ceea�ce�e�un�lucru�normal.�Cu�scopul�de�
a�veni�în�întâmpinarea�nevoilor�Dumneavoastră�
informaţionale�a�fost�pregătit�acest�ghid.�Mai�jos�
veţi�afla�informaţii�referitoare�la�toate�tumorile�
urologice,�dar�și�cele�mai�noi�informaţii�cu�privire�
la�tratamentul�acestora.
 De� asemenea,� medicul� curant� poate�
raspunde� întrebărilor�Dumneavoastră�pe�toată�
perioada�spitalizării,� iar�psihologul� Institutului�
Oncologic� vă� poate� oferi� suport� emoţional� în�
oricare�dintre�etapele�bolii.



 CANCERUL�VEZICII�URINARE

 Ce�este�cancerul�vezicii�urinare?
 Cancerul� vezicii� urinare� este� un� tip� de� tumoră�
malignă� care� se� formează� la� nivelul� mucoasei� ce�
căptușește� la� interior� vezica� urinară.�Cele�mai� des�
întâlnite� tipuri� sunt� carcinoamele� uroteliale,�
adenocarcinoamele� și� carcinoamele� scuamoase� ale�
veicii�urinare.�Invadarea�sau�nu�a�stratului�muscular�al�
vezicii�urinare�este�un�alt�criteriu�important�pentru�
clasificare�și�alegerea�tratamentului.

 ţ ăCe�func ie�are�vezica�urinar ?
 Funcţia�vezicii�urinare�este�de�a�stoca�urina.�Vezica�
urinară� este� un� organ� cavitar� care� împreună� cu�
rinichii,� ureterele� și� uretra� formează� sistemul�
excretor.

 ăCum�se�trateaz �cancerul�vezicii�urinare?
 Tratamentul� depinde� de� tipul� tumoral,� extensia�
locală,� în� vecinatate� sau� la� distanţă� și� de� starea�
pacientului.� Ca� resurse� terapeutice� se� utilizează�
rezecţia� chirurgicală� transureterală� și/sau� clasică,�
chimioterapia� intravezicală� sau� sistemică� și�
imunoterapia� intravezicală.� În�cazul� tumorilor� fară�
invazie� musculară,� tratamentul� constă� în� excizia�
transureterovezicală�a�formaţiunii�(TUR-V)�urmată 
la� recomandarea� medicului� de� chimioterapie�
intravezicală� sau� sistemică� pentru� a� preveni�
recurentele.
 În� cazul� tumorilor� cu� invazie� musculară� este�
recomandată� cistectomia� radicală� (inlaturarea�
chirurgicală � completă � a� vezici i � urinare� ș i�
ganglionilor)� cu� devierea� urinii� la� exterior� prin�
ureterostomă� cu� punga� colectoare� asociată� cu�
chimioterapie�sistemică.
 Pentru� mai� multe� informaţii� puteţi� vizita:�
http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_an
swers_bladder.pdf

 �CANCERUL�PROSTATEI

 Ce�este�cancerul�prostatic?
 Cancerul�prostatic�este�un�tip�de�tumoră�malignă�
care�se�formează�la�nivelul�prostatei,�fiind�o�tumoră�
frecventă� la� bărbaţi.� Cancerul� prostatic� este� în�
stransă�legatură�cu�secreţia�de�testosteron�și�poate�să�
evolueze�lent�fară�simptome�timp�de�mai�mulţi�ani.

 ţCe�func ie�are�prostata?
 Funcţia�prostatei�este�de�a�forma�lichidul�seminal�
ce�intra�in�compozitia�spermei�la�bărbat.�Prostata�este�
un�organ�de�dimensiunea�unei�nuci�fiind�dispusă�in�
jurul�uretrei�imediat�sub�vezica�urinară.��

 ăCum�se�trateaz �cancerul�prostatei?
 Tratamentul� depinde� de� tipul� tumoral,� extensia�
locală,� în� vecinatate� sau� la� distanţă� și� de� starea�
pacientului.� Ca� resurse� terapeutice� se� utilizeaza�
rezecţia� chirurgicală� transureterală� (TUR-P),�
radioterapia , � hormonoterapia , � deprivarea�
androgenică,� chimioterapia� sistemică� și� combinaţii�
ale�acestora.�
 Daca� tumora� este� într-un� stadiu� incipient� și�
evoluează � lent , � medicul � poate� recomanda�
supraveghere�activă�cu�începerea�tratamentului�doar�
în�momentul�în�care�apar�semne�clinice.
 În�stadiile�incipiente,�tratamentul�poate�beneficia�
de� intervenţia� chirurgicală� sau� de� radioterapie.�
Terapia� de� deprivare� androgenică� este� o� optiune�
pentru� tumorile� de� dimensiuni� mari� cu� risc� de�
recidivă.�Deprivarea�androgenică�este�de�asemenea�o�
optiune�pentru�tumorile�metastatice.�Tumorile�care�
nu� mai� răspund� la� deprivare� androgenică� sunt�
considerate�reistente�la�castrare�chimică�iar�în�aceste�
cazuri�se�utilizează�chimioterapia�sistemică.

 Pentru� mai� multe� informaţii� puteti� vizita:�
http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_an
swers_prostate.pdf

 CANCERUL�RENAL

 Ce�este�cancerul�renal?
 Cancerul� renal� este� un� tip� de� tumoră�malignă�
localizată� la� nivelul� rinichiului.� Există� mai� multe�
tipuri� de� cancer� renal� dar� cel� mai� frecvent� este�
carcinomul�cu�celule�renale.�Dintre�acestea,�tipul�cu�
celule�renale�clare�este�cel�mai�des�întâlnit.

 Ce�funcţie�are�rinichiul?
 Funcţia�rinichiului�este�de�a�filtra�sângele�pentru�a�
elimina�produșii�de�metabolism,�sărurile�minerale�și�
apa�în�exces,�producând�urină.�Rinichiul�produce�de�
asemenea� hormoni� cu� rol� în� controlul� tensiunii�
arteriale�și� în�producerea�globulelor�roșii,�pe�lângă�
alte� funcţii.� Având� în� vedere� că� rinichii� lucrează�
independent�unul�faţă�de�celălalt,�excizia�chirurgicală�
a�unuia�nu�influenţează�funcţia�celuilalt.

 Cum�se�trateaza�cancerul�renal?
 Tratamentul�depinde�de�tipul�tumoral,�extensia�
locală,� în� vecinatate� sau� la� distanţă� și� de� starea�
pacientului.� Ca� resurse� terapeutice� se� utilizează�
chirurgia,� terapia�moleculară� ţintită,� imunoterapia�
sau� combinaţii� ale� acestora.� În� unele� cazuri� este�
suficientă� excizia� chirurgicală� parţială� sau� totală� a�
rinichiului� și� tesutului� înconjurător.�Alte� cazuri� cu�
tumori � de� mici � dimensiuni � necesită � doar�
supraveghere�activă� �la�început.�Cel�mai�adesea�însă�
este�nevoie�de�excizie�chirurgicală�partială�sau�totală�
u rma t ă � d e � t e r a p i e � mo l e c u l a r ă � ţ i n t i t ă .�  
Chimioterapia�și�radioterapia�sunt�mai�rar�utilizate�în�
cancerul�renal.

 Pentru� mai� multe� informaţii� puteţi� vizita:�
http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_an
swers_kidney.pdf


	Page 1
	Page 2

