Od 12/2017 jsme na našem pracovišti zavedli novou diagnostickou
metodu ke zvýšení záchytu karcinomu prostaty (KP). Cílem práce je
vyhodnocení prvních výsledků fúzní biopsie prostaty a současně
porovnání této metody se systematickou transrektálním ultrazvukem
naváděnou (TRUS) biopsií prostaty.
vybavení k systematické biopsii prostaty

Retrospektivně jsme vyhodnotili výsledky punkčních biopsií prostaty v
období 12/2017 - 6/2018. U systematické biopsie prostaty odebíráme
10-12 bioptických vzorků, z každého suspektního ložiska popsaného
na magnetické rezonanci 2-3 vzorky. K detekci ložisek využíváme
multiparametrickou magnetickou rezonanci (mpMRI), vyhodnocení
provádíme na základě Prostate Imaging and Reporting Archiving Data
System (PI-RADS) verze 2.0, bioptujeme ložiska s PI-RADS skóre ≥ 3.

Výkon podstoupilo 142 mužů s průměrným věkem 66 roků (40-86), z
toho u 79 mužů (56 %) jsme provedli systematickou TRUS biopsii
prostaty a u 63 mužů (44 %) na přístroji Toshiba Aplio 500 cílenou
biopsii z ložisek za pomoci softwarové fúze mpMRI/TRUS s následným
odběrem systematické TRUS biopsie prostaty. Medián hodnoty PSA
byl 7,1 resp. 6,9 ng/ml. Průměrný objem prostaty byl 49 ml, resp. 65
ml. Primobiopsii jsme provedli v 64, resp. 20 případech, rebiopsii v 15,
resp. 43 případech. Systematickou TRUS biopsií jsme zachytili KP u 51
% pacientů - z toho u 55 % z primobiopsie, u 27 % z rebiopsie.
Výsledky fúzní biopsie suspektních ložisek jsme hodnotili samostatně,
ačkoliv je následná systematická biopsie její standardní součástí. Z
ložiska jsme diagnostikovali karcinom u 40 % pacientů. U fúzních
primobiopsií a opakovaných biopsií jsme zaznamenali srovnatelný
záchyt karcinomu v 40 %.

mpMRI s označeným ložiskem
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Dle doporučení Evropské urologické společnosti je provedení mpMRI
standardní součástí diagnostického procesu u rebiopsií prostaty. Z
našeho souboru vyplývá vyšší záchyt KP při fúzní biopsii prostaty (40
%) u rebioptovaných pacientů se suspektním ložiskem na mpMRI
oproti standardní TRUS rebiopsii (27 %). Úzká spolupráce urologa s
radiologem a patologem v rámci multidisciplinárního týmu zásadně
ovlivňuje výsledek metody.
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