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den viktigste årsaken til prostatakreft  
ser ut til å være arv, skriver Pernille Nylehn.

Prostatakreft  

Hos kvinner er brystkreft 
den vanligste kreftfor-
men, hos menn er det 
prostatakreft – hvert år 
får drøyt 4000 menn di-
agnosen. Det er likevel 

ikke den farligste kreftformen: Nesten 90% av 
dem som får prostatakreft, er i live etter 5 år. Og 
oppdages kreften tidlig, er sjansene for overle-
velse over 95%. Et annet positivt trekk med pro-
statakreft er at mange får det først i høy alder. 
Da vokser kreftsvulsten langsomt og gir lite pla-
ger, og mange dør med sykdommen, ikke av den.  

MeN det er� ikke alltid en trøst å få vite at prog-
nosen er god, eller at andre kreftformer er mer 
dødelige. En kreftdiagnose er skremmende for 
de fleste. Da er det viktig at man får god infor-
masjon om sykdommen, om behandlingen, og 
om at prognosen er god. 

Den viktigste årsaken til prostatakreft ser ut 
til å være arv. Hvis man har flere nære slektnin-
ger – bror, far eller bestefar – som har hatt syk-
dommen, bør man være på vakt. Risikoen øker 
også med alderen, som for de fleste andre kreft-
former. 

SyMPtoMeNe på prostatakreft er ofte de sam-
me som ved forstørret prostata (som jeg skrev 
om sist): treg vannlating, svak stråle, hyppig 
vannlating. Utfordringen er å skille hva som er 
hva. Legen ser på hvilke plager man har, om pro-
stata virker forstørret, og på resultatet av blod-
prøver. Hvis det er mistanke om kreft, blir man 
naturligvis henvist. Hos spesialisten gjøres det 
ultralyd, og det tas vevsprøver (biopsier) fra kjer-
telen. Undersøkelsen må skje via endetarmen, så 
det er ikke spesielt behagelig. Etter undersøkel-
sen kan man få blødning, og det er en viss risi-
ko for infeksjon. 

HviS MaN får påvist kreft, er operasjon den van-

ligste behandlingen, noen ganger med stråling i 
tillegg. Dessverre er det en viss risiko for kompli-
kasjoner etter operasjon, først og fremst impo-
tens og urinlekkasje. Man kan også gi bare strå-
ling, det er mer skånsomt, men mer tidkrevende. 
Ofte gir man hormonterapi i tillegg. Hvilken be-
handling som velges kommer an på størrelsen 
på svulsten, om det er spredning, mannens al-
der, og risiko for komplikasjoner. Hvis det er en 
eldre mann med lite plager, kan faktisk det beste 
være å vente med behandling.   

eN Het Potet når det gjelder prostatakreft 
handler om en blodprøve: PSA. Den kan avsløre 
kreft tidlig, men den er langt fra presis, og kan 
noen ganger skape mer problemer enn den lø-
ser. PSA er nemlig ikke en spesifikk kreftprøve, 
men kan være forhøyet av mange grunner: ved 
forstørret prostata, ved urinveisinfeksjon, ved 
prostatitt (betennelse i prostata), hvis man sy-
kler mye, eller hvis man nylig har hatt inngrep 
eller undersøkelse av prostata eller urinveiene. 
Den vil også være litt høyere de første døgne-
ne etter sex. 

HviS MaN derimot har fått prostatakreft, er PSA 
nyttig som mål på om sykdommen er under  kon-
troll. En del ønsker å ta PSA for sikkerhets skyld, 
men den kan altså være falskt forhøyet. Så må 
man til undersøkelse og ta vevsprøver, med de 
problemer det kan medføre. Kanskje finner le-
gen mikroskopiske mengder kreftceller som an-
tagelig aldri ville ha utviklet seg, men som man 
ikke tar sjansen på å la være å behandle. Så en-
der man opp med å få en plagsom behandling 
som man strengt tatt ikke hadde trengt. En frisk 
manner blitt pasient. 

HviS MaN ikke har spesielle plager, eller høy ri-
siko for prostatakreft, er det med andre ord ikke 
anbefalt å teste seg.


