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Úvod
Na našem pracovišti jsme porovnali histologické výstupy dvou odlišných diagnostických přístupů při včasné detekci karcinomu
prostaty. Jedním z diagnostických přístupů bylo vykonávání standardní systematické transrektální biopsie na základě běžných
indikací (PSA, DRE) a druhým bylo vykonávání „free-hand” transperineální biopsie v lokální anestezii na základě indikací
rozšířených i o předbioptické bi-paramatrické MRI prostaty.

Materiál a metody

Základní demografické údaje

Zaměřili jsme se na skupinu „biopsy naïve“ pacientů s PSA <20 ng/ml .
Vykonali jsme retrospektivně hodnocení histologických výsledků obou
zmíněných diagnostických přístupů u pacientů z období jednoho roku.
Systematickou TRUS biopsii prostaty podstoupilo 179 pacientů, medián věku
66, median PSA 8.74 ng/ml, median objemu prostaty 45ml. „Free-hand”
transperineální biopsii s předbioptickým MRI podstoupilo 172 pacientů,
medián věku 66, median PSA 7.7 ng/ml, median objemu prostaty 40ml.
Pacienti podstupující TRUS biopsii ji podstoupili v období těsně před
zavedením předbioptického MRI do naší praxe. Skupina pacientů s
předbioptickým MRI a TP biopsií podstoupili diagnostiku v období kdy jsme již
TRUS biopsii nevykonávali.
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Výsledky
Ve skupině systematické TRUS biopsie byl celkový záchyt karcinomu prostaty 45% (81/179), z čehož u 36% pacientů byl popsán
nález Gleason skóre 3+3 (29/81), u 48% (39/81) pacientů nález Gleason skóre 3+4 nebo 4+3 a u 16% (13/81) byl popsán nález
Gleason skóre 4+4 a vyšší. Ve skupině „free-hand” transperineální biopsie s předbioptickým MRI prostaty byl celkový záchyt
karcinomu prostaty výrazně vyšší 84% (145/172), z čehož u 27% (39/145) byl popsán nález Gleason skóre 3+3, u 63% (92/145)
pacientů nález Gleason skóre 3+4 nebo 4+3 a u 10% (14/145) pacientů byl popsán nález Gleason skóre 4+4 a vyšší. V této skupině
jsme taky zaznamenali 33 (19%) případů „předních“ lézí prostaty s pozitivní cílenou histologii.
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Závěr
Z naší studie vyplynula nadřazenost nově zavedeného diagnostického přístupu zejména v oblasti přesnosti záchytu karcinomu
prostaty 84% vs 45% za současné redukce záchytu pacientů s Gleason skóre 3+3 27% vs 36%. Taky se dá předpokládat, že
zmíněných 19% pacientů s přední lézi prostaty by nebylo správně zdiagnostikováno při standardní TRUS biopsii bez vykonání předbioptického MRI.

