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Úvod
• Koncept nízce rizikového karcinomu prostaty předpokládá příznivé biologické chování vybraných karcinomů – stačí
je pouze sledovat.
• Cílem práce bylo ověřit, zda v běžných podmínkách ČR předoperačně diagnostikované nízce rizikové karcinomy
shodně odpovídají tj. zůstávají nízce rizikové i nálezech z resekátů radikálních prostatektomií.

Metody
• Do retrospektivního souboru bylo zařazeno 85 případů s nízce rizikovými adenokarcinomy vhodnými k aktivnímu
sledování dle výsledků punkční biopsie. Byly vybrány souboru ze 445 roboticky asistovaných radikálních
prostatektomií provedených v Centru robotické chirurgie, Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích v období 1/2011 05/2014.
• Všechny punkční biopsie byly zaslány k hodnocení do naší laboratoře z regionálních ambulantních urologických
pracovišť a byly shodně hodnoceny 2 patology
• Byla splněna všechna požadovaná kriteria EAU Guidelines 2014 pro nízce rizikový karcinom prostaty vhodný
k aktivnímu sledován mimo minimální počet punkčních válečků: stadium TNM: cT1c -2a, Gleason skóre v punkční
biopsii max. 6, tumor max. ve dvou válečcích, s max. 50% (5 mm) nádoru, PSA max. 10 ng/ml. Všechny válečky však
byly dostatečně reprezentativní co do délky a minimální fragmentace.
• Prostatektomické resekáty byly kompletně histopatologicky zpracovány a uniformně hodnoceny dle doporučení ISUP
2010
• Nízce rizikový karcinom v resekátu byl definován GS max. 6 a stadiem max. pT2c.
• Mezi každou PBP a příslušným resekátem byla hodnocena shoda v GS a samostatně shoda ve stanovení nízce
rizikového karcinomu.

Zhodnocení
• Počet punkčních válečků: modus 8 válečků, minimum 4, maximum 24, méně než 10 válečků ve 44 případech
• TNM - resekáty: frekvence pT2 v celém souboru byla 93% (79x, T2a -13x, T2c -66x), zbylých 7 % zahrnovala stadia
pT3a (4x) i b(2x).
• Celková shoda pro nízce rizikový karcinom byla ve 43 případech, tj. pouze 50,5%. V podskupině pT2a v 9/13,
tj.70%.
• Z neshodných GS bylo v resekátech nejčetnější GS 7 (3+4) - ve 42% (36x), dále po dvou případech GS 7(4+3) a GS
9(4+5), v jednom případě GS 8. Shoda v GS 6 (3+3) byla v 51 % (44x), pro vyčleněné případy s počtem válečků 10
a vyšším v 57 % (24 ze 42).
• Možné příčiny neshod - upgrading
• sampling error: nízký počet válečků - nezachycená mikrofokální high grade komponenta, tumor mimo
rozsah odběru
• kontinuum gradingu: plynulé přechody GS 3-4-5
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Závěr
• Vstupní kritéria definující nízce rizikový adenokarcinom v punkční biopsii nepredikují v našem souboru
spolehlivě nízce rizikový karcinom v resekátu. Vysoká neshoda je v parametru GS. Za shodnou lze považovat
diskriminaci lokálně pokročilého onemocnění.
• V literatuře 23 relevantních studií: upgrade průměrně v 36%, rozsah 14% -51%, velká recentní studie (r.2013, 7486
pacientů) John Hopkins Hospital: 21,8%.
• Zlepšení shody lze očekávat dodržením doporučeného minimálního počtu odebíraných válečků a
implementací dalších prognostických parametrů nádoru.
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