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Els pacients operats de càncer de pròstata tenen 
una qualitat de vida pitjor, segons un estudi 

 
 BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -  

 
 
Els pacients amb càncer de pròstata sotmesos a una operació 
quirúrgica per extirpar el tumor són els que tenen una qualitat de vida 
pitjor als tres anys de la intervenció, amb un nombre més gran 
d'efectes secundaris, davant els pacients tractats amb radioteràpia 
d'alta precisió i braquiterapia. 

   Així ho constata l'estudi del Grup Espanyol Multicèntric del Càncer 
de Pròstata Clínicament Localitzat, presentat aquest dilluns pel cap 
del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'institut Català d'Oncologia 
(ICO), Ferran Guedea, al començament del XIX Congrés de la 
Societat Europea de Radiologia Terapèutica i Oncologia (Estro), que 
se celebra fins divendres a Barcelona amb gairebé 6.000 oncòlegs i 
científics de tot el món. 

   La investigació compara les tres opcions terapèutiques més 
comunes a l'hora d'atacar un càncer de pròstata i és concloent quan 
destaca que els efectes més negatius posteriors els suposa la 
cirurgia radical de la pròstata, que Guedea ha admès que és la més 
estesa. 

   En la ment d'alguns professionals i de molts pacients persisteix la 
idea que la cirurgia del tumor és l'eina més eficaç per tractar un 
càncer. Tot i això, Guedea ha insistit que la resta de teràpies, 
conegudes com a conservacionistes, aconsegueixen exactament la 
mateixa eficàcia. 

   Així, l'estudi -iniciat el 2000-- compara la qualitat de vida de 435 
pacients tractats amb prostatectomia -cirurgia--, braquiterapia -
llavors de iode 125-- i radioteràpia d'alta precisió. L'estudi s'ha fet a 
través de tres entrevistes telefòniques de 45 minuts dutes a terme 
abans del tractament i el primer mes, el tercer i el sisè al cap d'un 
any; i als dos i als tres anys després del tractament. 

   El treball és concloent a l'hora de remarcar que els pacients 
operats van patir significativament més problemes d'incontinència 
urinària als tres anys i més disfuncions sexuals.La braquiterapia i la 
radioteràpia, en canvi, van causar moderats símptomes urinaris 
irritadors obstructius i també van afectar la funció sexual, però una 
mica menys.  

   Guedea ha remarcat les "grans diferències", i ha lamentat que 
"moltes vegades els pacients escullen tractaments que causen més 
efectes secundaris" guiats per la seva percepció. 

   A l'estudi, han participat una desena de centres espanyols: l'ICO, 
l'Hospital de Bellvitge, l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de 
l'Hospital del Mar, la Fundació Puigvert, l'Hospital Sant Pau de 
Barcelona, l'Onkologikoa a Sant Sebastià (Institut Oncològic de 
Guipúscoa), l'Hospital Carlos Haya de Màlaga, l'Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid, l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental), el Centro Oncológico de Galicia, a A 
Corunya, i l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

 Imprimiu   Envieu   

COMPARTIU AQUESTA 
NOTÍCIA: 

           

           

 

 0
tweets

tweet

 menéame  

Facebook 

 

Educació aconsella les famílies com omplir la 
setmana blanca de febrer en una web 
La NASA estudia fer llançaments en 
horitzontal 
Condemnen un bar de Calella a pagar a 
l'SGAE per usar la televisió per ambientar el 
local 
Descoberts 14 nous objectes en el Sistema 
Solar 
Recomanen reduir la quantitat de 
desinfectants en les piscines cobertes 
Catalunya és una de les comunitats més 
afectades per la reforma de l'accés a la 
universitat 
Aguirre i Montilla, els presidents autonòmics 
amb més pes a internet 
Els ramaders ja poden demanar les ajudes 
per a la vacunació de la llengua blava 

L'ACTUALITAT MÉS VISITADA A WWW.EUROPAPRESS.CAT 

.MOBI CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR PORTALTIC .ES 

última hora

SOCIETAT

Més notícies Més llegides

Page 1 of 2Els pacients operats de càncer de pròstata tenen una qualitat de vida pitjor, segons un ...

14/09/2010http://www.europapress.cat/societat/noticia-els-pacients-operats-cancer-prostata-tenen...

brenda.barbero
Resaltado




