
Dacă nivelul PSA este crescut, există o probabilitatea 
să aveți cancer de prostată. Un nivel crescut al PSA 
poate fi, de asemenea, cauzat de boli non-maligne 
(care nu sunt canceroase), precum inflamația 
prostatei sau hiperplazia prostatică benignă (BPH).

Urologul dumneavoastră vă poate recomanda o 
biopsie de prostată pentru a determina dacă aveți 
cancer de prostată și dacă trebuie să fiți tratat.(1,2) 
Biopsia de prostată reprezintă o metodă standard 
pentru diagnosticarea cancerului de prostată. Cu 
toate acestea, cancerul de prostată este nu este 
diagnosticat în 30% din cazuri. (3,4,5)

O biopsie este o procedură invazivă și poate provoca 
complicații. Complicațiile frecvente ale biopsiei de 
prostată includ sângerări, infecții, sepsis/bacteremie, 
retenție urinară și hematospermie.

Întrebați-vă urologul dacă testul SelectMDx vă 
poate ajuta să determinați dacă aveți un risc 
crescut pentru cancerul de prostată agresiv și dacă 
este necesară o biopsie. 

Rezultatul testului SelectMDx pentru cancerul de prostată trebuie 
interpretat în combinație cu alte date clinice și de laborator disponibile 
pentru medic și cu ghidurile relevante pentru a determina dacă este 
necesară o biopsie. Rezultatele testului SelectMDx pot indica faptul că există 
o probabilitate crescută de detecție a cancerului de prostată printr-o 
biopsie. Pentru a confirma daca un cancer este într-adevăr prezent, este 
necesară o biopsie. Dacă rezultatul testului SelectMDx este „probabilitate 
foarte scăzută”, acesta nu oferă garanția că nu există cancer de prostată 
prezent și că se poate exclude un cancer de prostată în viitor. Pacienții cu 
rezultatul „probabilitate foarte scăzută” cu testul SelectMDx, trebuie să 
rămână sub observația urologului și trebuie să fie monitorizați periodic.
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1 din 6 bărbați dezvoltă, de-a 
lungul vieții, cancer de prostată.

În Europa, în fiecare an

1.500.000

420.000

bărbați trec printr-o  
biopsie de prostată.

În fiecare an

bărbați sunt diagnosticați cu 
cancer de prostată.(8)
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Statistici privind 
cancerul de prostată:

Un test care necesită doar o 
probă de urină.
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Avertismente și măsuri de precauție
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18% ComplicațiiBiopsiile de      
prostată

COMPLICAȚII

18% dintre bărbați suferă de complicații(6) și 
aproximativ 3% sunt spitalizați din cauza unei 
infecții la 30 de zile după biopsie.(7)

„Cancerul de 
prostată nu este 
diagnosticat prostată 
în 30% din cazuri.“
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Un nivel ridicat al PSA înseamnă că 
am cancer de prostată?
Nu, un nivel ridicat de PSA nu înseamnă că aveți 
cancer de prostată. Nivelul PSA (antigenul specific 
prostatei) este măsurat printr-un test de sânge și 
este metoda cea mai obișnuită de depistare a 
cancerului de prostată. Un nivel ridicat al PSA din 
sângele dumneavoastră poate fi un semnal de 
avertizare privind cancerul de prostată. Cu toate 
acestea, un PSA crescut poate fi, de asemenea, 
cauzat de boli non-maligne, cum ar fi hiperplazia 
prostatică benignă (BPH) sau inflamația prostatei. 
Având în vedere că nivelul PSA poate fi crescut 
datorită unor factori diverși, doar un test pentru 
PSA nu este suficient pentru a pune diagnosticul 
de cancer de prostată. Un nivel crescut al PSA 
poate indica existența unui risc de cancer de 
prostată.
Examinare: biopsie de prostată sau 
test de urină
Dacă nivelul PSA este crescut, urologul poate 
recomanda o biopsie de prostată pentru a determina 
dacă aveți cancer de prostată. Biopsiile au devenit 
metoda standard pentru diagnosticul de prostată și 
aproximativ doar o treime din bărbații care suferă de 
această procedură sunt diagnosticați cu cancer de 
prostată. Doar 10-15% dintre acești bărbați vor fi 
diagnosticați cu un cancer de prostată agresiv ce va 
trebui tratat. (9) Aproximativ 3% din bărbații 
diagnosticați cu cancer de prostată mor ca rezultat al 
evoluției bolii. (10) 

Biopsiile pot fi dureroase și pot cauza complicații 
precum sângerarea, infecțiile, retenția urinei și 
sânge în materialul seminal (hematospermia). 
Acest lucru poate și trebuie făcut mai bine. 
MDxHealth a dezvoltat SelectMDx®, un test de 
urină bazat pe doi biomarkeri specifici cancerului 
de prostată pentru a vă determina riscul personal 
de cancer de prostată agresiv și dacă ați 
beneficia sau nu de o biopsie. (11)

Poate ajuta SelectMDx la 
diagnosticarea unui cancer de 
prostată agresiv?
Dacă testul SelectMDx indică faptul că aveți un o 
probabilitate foarte scăzută pentru prezența unui 
cancer de prostată agresiv, nu trebuie să faceți 
biopsie și medicul vă poate monitoriza prin 
utilizarea investigațiilor de rutină. Cu toate acestea, 
dacă testul SelectMDx indică faptul că aveți un o 
probailitate crescută pentru cancer de prostată 
agresiv, urologul vă va recomanda o biopsie. Testul 
SelectMDx ajută la identificarea bărbaților cu risc 
crescut de apariție a cancerului de prostată agresiv 
și excluderea bărbaților cu un risc foarte scăzut, 
care pot evita o biopsie. 

Testul SelectMDx este sigur, eficient 
și de încredere.
Testul SelectMDx este un test simplu de urină 
care indică prezența celulelor maligne de cancer 
de prostată. În laborator, este analizat nivelul 
crescut al genelor legate de cancer. Acest nivel 
este combinat cu alți factori de risc clinic, cum 
ar fi nivelul PSA, dimensiunea prostatei, vârsta și 
istoricul familiei. Prin urmare, testul poate indica 
cu mare acuratețe prezența unui cancer de 
prostată și gradul de agresivitate al cancerului.

Testul SelectMDx identifică:
  Bărbați cu probabilitate procentuală foarte 

ridicată care pot beneficia de biopsie și de 
detectare precoce; 
 Bărbați cu probabilitate procentuală foarte 
scazută, care pot evita procedurile inutile 
prin urmărirea și examinarea de rutină.

Da, aș dori SelectMDx! Dar, cum...?
Atunci când un nivel crescut al PSA sau alți 
factori de risc conduc la o recomandare de 
biopsie de prostată, întrebați-vă urologul despre 
SelectMDx. Urologul dumneavoastră vă poate 
recolta, foarte simplu, o probă de urină. Discutați 
testul SelectMDx cu medicul dumneavoastră și 
puteți contacta întotdeauna AMS Laborator 
Genetic la numarul de telefon +40 747 046 118 
sau email: office@amsgeneticlab.ro: 

SelectMDx vă poate ajuta să stabiliți dacă trebuie să faceți o biopsie
Este important să știți dacă aveți un risc de a dezvolta cancer de prostată agresiv. SelectMDx vă poate 
oferi dumneavoastră și urologului mai multe informații despre riscul personal și despre necesitatea 
unei biopsii de prostată.

"Pentru mai multe informatii
despre SelectMDx, vă 
rugăm discutați cu medicul 
dumneavoastră."




