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Tuyến tiền liệt là tuyến nằm ở bên dưới 
bàng quang của nam giới và là nơi tiết ra 
tinh dịch.  

Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây 
tử vong nhiều thứ ba do ung thư nơi nam 
giới thuộc mọi lứa tuổi.  

Bệnh này rất hiếm xảy ra ở nam giới dưới 
40 tuổi.  

Mức độ của một chất được tìm thấy trong 
máu được gọi là kháng nguyên của tuyến 
tiền liệt (PSA) thường ở mức cao nơi những 
người bị ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, 
kết quả xét nghiệm máu cũng có thể có PSA 
cao vì những tình trạng khác của tuyến tiền 
liệt, chẳng hạn như nhiễm trùng  hoặc tuyến 
tiền liệt bị to.  

Các khoa học gia đang 
không ngừng nghiên 
cứu thêm về việc truy 
tìm bệnh ung thư tuyến 
tiền liệt.  

Hãy hỏi bác sĩ của quý vị 
về khi nào và loại thử 
nghiệm nào cho ung thư 
tuyến tiền liệt, kể cả thử nghiệm PSA, thích 
hợp cho quý vị.  

Vì thử nghiệm PSA đã trở thành phổ biến, 
nên hầu hết các trường hợp ung thư tuyến 
tiền liệt đều đã được phát hiện trước khi có 
triệu chứng.  

Có rất nhiều triệu chứng của bệnh ung thư 
tuyến tiền liệt.  Nếu quý vị có các triệu 
chứng sau đây, hãy gặp bác sĩ của quý vị 

• Bị vấn đề khi đi tiểu, thí 
dụ như bị đau, khó bắt 
đầu tiểu hoặc ngừng 
tiểu, hay tiểu són 

• Đau lưng dưới 

• Bị đau khi xuất tinh  

Phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt 
thường tùy thuộc vào giai đoạn của ung thư. 
Mức tăng trưởng của ung thư và sự khác 
biệt so với vùng mô chung quanh giúp xác 
định giai đoạn của bệnh.  

• Phương pháp điều trị có thể bao gồm 
giải phẫu, xạ trị, hóa trị hoặc kềm chế 
kích thích tố có ảnh hưởng đến ung 
thư. 
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