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ÚVOD A CÍL
Cílem práce je vyhodnocení počtu ušetřených biopsií a počtu nezachycených nesignifikantních karcinomů prostaty oproti
počtu nezachycených signifikantních karcinomů v závislosti na nastavení indikačních kritérií MRI a PSA denzity k
neprovedení biopsie prostaty.
METODY
V průběžná analýze prospektivního souboru z období 2015-2017 byly vyhodnoceny výsledky 397 pacientů, kteří pro
elevaci PSA podstoupili MRI s následnou cílenou MRI/TRUS fúzní biopsií prostaty a standardní systematickou biopsií
prostaty. U 223 pacientů se jednalo o primobiopsii (PB), u 174 pacientů se jednalo o rebiopsii (RB).
Průměrný věk pacientů ve skupině PB byl 61,37 let, průměrné PSA bylo 6,67 ng/ml, průměrný objem prostaty byl 55,53
ml. Průměrný věk pacientů ve skupině s RB byl 64,40 roků, průměrné PSA bylo 10,88 ng/ml, průměrný objem prostaty byl
68,30 ml. Průměrný počet předchozích biopsií byl 2,21. S ohledem na statisticky významný rozdíl mezi PB a RB u všech
proměnných (párový t test, p <0,01) bylo vyhodnocení provedeno pro tyto skupiny zvlášť.
V podskupinách stratifikovaných dle skóre PIRADS a dle hraničních hodnot PSAD byla vypočtena frekvence detekce
klinicky signifikantního karcinomu a klinicky nesignifikantního karcinomu prostaty.
Cílem bylo najít optimální mezní hodnotu PSAD v kombinaci s PIRADS skórem, potřebné k maximalizaci ušetřených biopsií
a minimalizaci počtu nezachycených signifikantních karcinomů prostaty. Analýza byla provedena pro hodnoty PSAD v
rozmezí 0,1-0,5 ng/ml2.
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Při nastavení indikačních kritérií
biopsie prostaty s narůstajícím
PIRADS skórem a narůstající PSA
denzitou narůstá počet ušetřených
biopsií prostaty a
nediagnostikovaných
nesignifikantních karcinomu, ale také
nediagnostikovaných signifikantních
karcinomů.
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