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Abstract

Introduction. Prostate cancer (PC) represents an important health problem, because of its high incidence and the
increased number of deaths. A sudden, but an evident decrease of the mortality rate was recorded in 2006. This decrease
in the mortality rate was determined by PSA screening and, especially, by the use of TRUS guided prostate extended
biopsy (PEB) in patients with risk of prostate cancer. The new strategies consider that the sextant biopsy, first used by
Hodge and al, isn’t very accurate, the detection rate of PC decreasing with the increase of prostate volume. The use of
mathematical models has demonstrated that a larger number of biopsies can increase PC  detection.
Objectives. In the “Prof. Dr. Th. Burghele” Clinical Hospital, since 2003, for most of the patients, beside the sextant
biopsy, we have been using the extended prostate biopsy (EPB). By doing so, we tried to retrospectively evaluate the EPB
results in the detection of PC. The evaluation makes a competent analysis of the classic sextant biopsy and the 10 cores
extended prostate biopsy.
Material and methods. From March 2003 to April 2006, 180 patients suspected of  prostate cancer were investigated
using TRUS extended prostate biopsy. The average age of the patients was 61, 5 years (45-76 years). In all the cases, we
performed 10 prostate punctions. The four supplementary cores, practiced beside the sextant biopsies, were made
bilaterally (two for each lobe), as lateral as possible, in the peripheral area. If “suspect” zones were detected at TRUS
examination (hypoechoic or modified zones), two more punctures were performed in those areas.
Results. The general detection rate of PC using multiple punctures (10 cores) was 32,7 % (59 of 180 cases). The detection
rate using sextant biopsy was 19,44% (35 of 180 cases). Multiple 10 cores punctures increased the detection rate with
40.67% (24 of 59 cases), as compared to the classic technique. The results were better, both for the patients with prostate
volume smaller than 60 cc (38, 7% vs 26, 2%) and for those with bigger prostates (>60 cc) (28% vs 14%). 
Conclusions. In our opinion, the main indications for PPE are:
- PSA level higher than normal (we decreased this limit from 4 to 3 ng/ml – diagnosing two patients with PC between

this limits);
- Rectal examination with PC suspicion;
- PSA level significantly increasing in time (PSA velocity > 0,76ng /ml/year).
We consider that EPB is correctly indicated only in patients who require a therapy that ameliorates quality of life. The gene-
ral detection rate of PC decreases with the increase of prostate volume. PPE has a PC detection rate higher than SB by 32, 2%.
We consider that the PSA level is very important in establishing EPB indication and that the normal cut-off value for PSA
should be decreased. In our experience, supplementary punctures of “suspect” zones haven’t any significant benefit in
PC detection. 
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eeIntroducere
Prin incidenfla crescutæ øi numærul mare al decese-

lor, care îl au drept primæ cauzæ, cancerul de prostatæ
(CP) reprezintæ o problemæ de sænætate. În 2006 s-a în-
registrat o bruscæ, dar evidentæ, scædere a mortalitæflii
[1]. Aceastæ scædere a fost atribuitæ, în mare parte, øi
screening-ului cu ajutorul antigenului prostatic
specific (PSA)[2]. Acest lucru nu ar fi fost însæ posibil
dacæ, puncflia prostaticæ, indicatæ datoritæ valorilor
crescute ale PSA–ului seric, nu ar fi înregistrat øi ea pro-
grese semnificative.

Puncflia prostaticæ ecoghidatæ transrectal (PPET)
reprezintæ o proceduræ, deja clasicæ, în diagnosticul CP.
Puncflia prostaticæ, efectuatæ cu ajutorul ecografiei
transrectale, este mai precisæ, mai rapidæ øi mai puflin
traumaticæ decât puncflia directæ, ghidatæ digital.
Ghidajul ultrasonic dæ mai multæ acuratefle plasærii
acului de puncflie øi asiguræ o eøantionare reprezentati-
væ; pot fi astfel puncflionate baza, mijlocul øi apexul fie-
cærui lob prostatic. De la introducerea ei în practicæ,
aceastæ metodæ a înregistrat, pe lângæ ameliorærile teh-
nice (transducer biplan, în timp real, cu sistem Doppler,
harmonic, sisteme automate tip biopty–gun, etc), øi
modificæri ale protocolului, referitoare la numærul
(multiple, sextant, extinse, de saturaflie) øi localizarea
puncfliilor (apical, bazal, medial, lateral etc). În literatura
de specialitate, numærul de puncflii øi ariile prostatice,
care ar trebui puncflionate, reprezintæ încæ un subiect
de controversæ. Noile strategii consideræ cæ puncflia
sextantæ (PS), introdusæ în practicæ de Hodge øi colab
[7], nu mai este, în mare mæsuræ, satisfæcætoare. Rata
generalæ de detecflie a CP prin PS este 22,6 % øi scade
odatæ cu creøterea volumului prostatic [4]: rata de
detecflie este 49 % pentru un volum prostatic de 25 g,
38% pentru un volum prostatic de 50 g, respectiv 14 %
pentru un volum prostatic de 100 g. Studii recente au
demonstrat cæ este cu atât mai dificil de a diagnostica
un CP cu cât volumul prostatic este mai mare [5].

S-a demonstrat, pe modelele matematice, cæ un nu-
mær mai mare de biopsii poate creøte posibilitatea de-
tecfliei CP [3]. Din acest motiv, în ultimii ani, numærul
puncfliilor prostatice a crescut, acesta fiind pus în relaflie
cu volumul prostatic, valoarea PSA –ului seric øi/sau
vârsta pacientului. Conform noului algoritm, dacæ volu-
mul prostatei depæøeøte de 3–4 ori volumul normal, sunt
necesare 8–15 fragmente de puncflie. În acest fel, rata de
detecflie a CP creøte cu 42%. Creøterea numærului de
biopsii de la 6 la 12 a îmbunætæflit detecflia CP cu 29% [4].
Peste 1 milion de biopsii prostatice sunt efectuate anual
în Statele Unite, fiecare conflinând în medie 10 probe.

Noile protocoale promoveazæ puncflia prostaticæ
ecoghidatæ extinsæ (8-12 fragmente). Studiile clinice au
arætat cæ aceste tehnici nu cresc semnificativ morbidi-
tatea øi/sau numærul de CP færæ însemnætate clinicæ,
descoperite cu aceastæ ocazie (volum tumoral < 0,5 cc,
scor Gleason < 4).

În Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, începând
din 2003, alæturi de puncflia sextantæ (PS), utilizæm,
pentru cele mai multe cazuri, puncflia prostaticæ extin-
sæ (PPE). În consecinflæ, am încercat sæ facem o evalua-
rea retrospectivæ a rezultatelor PPE, în detecflia CP. Eva-
luarea a avut ca obiectiv analiza comparativæ a PS clasi-
cæ øi a PPE, cu 10 fragmente.

Material øi metodæ 
În intervalul martie 2003–aprilie 2006, 180 de

pacienfli cu suspiciune de CP au fost explorafli prin
ecografie transrectalæ cu PPE. Vârsta medie a pacienfli-
lor a fost de 61,5 ani (45–76 ani) (Tabel 1).

Tabel 1. Caracteristicile lotului de studiu

Caracteristici Nr. pacienfli 180
Nr. CP 59
Vârsta medie 61,5 ani
PSA 3 -35,3ng/ml
Vol. prostatæ 34-89 cc
Nr. biopsii 10

În toate cazurile am practicat 10 puncflii prostatice.
Cele patru biopsii suplimentare, practicate în cadrul
PPE comparativ cu PS clasicæ, au fost fæcute bilateral
(câte douæ în fiecare lob), cât mai lateral, la mijlocul øi
apexul prostatei, în zona perifericæ, conform schemei
(Fig. 1):

Puncflia prostaticæ sextantæ Puncflia prostaticæ extinsæ

Fig. 1. Reprezentarea schematicæ a puncfliei sextante clasice (PS)
comparativ cu puncflia prostaticæ extinsæ (PPE)

În cazurile în care ecografia transrectalæ a pus în evidenflæ
zone “suspecte” de CP, (hipoecoice sau dezorganizate),
acestea au fost puncflionate suplimentar (douæ puncflii). 



2288 Revista Românæ de Urologie

SStt
uudd

iiii 
ccll

iinn
iicc

ee Nu am inclus în aceastæ cazuisticæ cazurile repunc-
flionate dupæ un interval de timp, datoritæ persistenflei
valorilor crescute ale P.S.A-ului, în ciuda diagnosticului
histologic de hipertrofie benignæ (HBP) sau datoritæ
prezenflei neoplaziei prostatice intraepiteliale (PIN) de
grad înalt în fragmentele de puncflie.

Indicaflia de puncflie a fost stabilitæ pe baza tuøeului
rectal øi/ sau a valorilor PSA – ului seric mai mari de 3
ng/ml. Am coborât, în mod arbitrar, pragul maxim al
P.S.A-lui, deoarece procentul de CP descoperit în inter-
valul 3-4 ng/ml este, conform statisticilor, de 26,9% øi
majoritatea sunt CP semnificative clinic [8]. In acest fel,
am încercat sæ vedem dacæ aceastæ scædere aduce un
beneficiu în diagnosticul CP. 

Pentru dozarea PSA–ului s-a utilizat metoda Elisa,
iar pentru ecografia transrectalæ øi puncflie am utilizat
ecograful Aloka Sonoline, cu transductor de 7.5 Mhz,
tip “end-firing” øi ace de puncflie de 18 G, acflionate de
sistemul automat de puncflie “biopty-gun”. Lungimea
fragmentului de flesut prostatic, obflinut prin puncflie, a
fost de 17 mm.

Puncfliile au fost efectuate în sistem ambulator, pe
baza consimflæmantului semnat de fiecare pacient, în
urma unei informæri complete, scrise øi verbale.

Tofli pacienflii programafli pentru puncflie au efectu-
at o pregætire cu antibiotic, început cu 24 ore înainte
de puncflie (ex. ciprofloxacin 500 mg x 3/zi). Pentru pa-
cienflii cu afecfliuni cardiace valvulare, am considerat cæ
este necesar un tratament parenteral asociat (ex. gen-
tamicin 80 mg x 3/zi). Antibioterapia a fost continuatæ
încæ trei zile dupæ puncflie.

Pentru pacienflii cu simptomatologie urinaræ predo-
minent obstructivæ, un tratament cu alfa blocant a fost
recomandat cu una-douæ sæptæmâni înaintea puncfliei,
dacæ pacientul nu era deja sub influenfla unui trata-
ment pentru HBP.

Tofli pacienflii au fæcut o clismæ evacuatorie în seara
dinaintea puncfliei sau cu douæ ore înainte de aceasta.
Doar în 30 de cazuri, cu væditæ repulsie pentru aceastæ ma-
nevræ, am recomandat pregætirea colonului cu Fortrans.

Înainte de începerea puncfliei, tofli pacienflii au fost
explorafli prin tuøeu rectal de orientare.

Deosebit de important este faptul cæ, pentru aproa-
pe tofli pacienflii care au necesitat mai mult de flase
puncflii, am utilizat anestezia localæ. Am constatat cæ
disconfortul produs de puncfliile multiple a dus la dimi-
nuarea acurateflei puncfliei, prin mobilizarea excesivæ a
pacienflilor, øi scæderea numærului de puncflii planifica-
te. În aceastæ situaflie am considerat cæ, esenflial pentru
succesul puncfliei, este controlul durerii. Am utilizat

anestezia localæ prin infiltraflia nervosæ periprostaticæ
cu 5 ml Xilinæ 1%. Infiltrafliile au fost fæcute la apexul øi
baza prostatei, postero-lateral, bilateral, la 105 pa-
cienfli, utilizând ace de puncflie lungi, pentru nefrolito-
tomie percutanatæ (Fig. 2):

Fig. 2. 
Modalitatea de
plasare a acului
pentru anestezie
localæ la nivelul
apexului prostatic
(între peretele rectal
øi prostatæ)

În 80% din cazuri am utilizat, pe secfliunile transver-
sale, la baza prostatei, sistemul Doppler color pentru
identificarea bilateralæ a bandeletelor neurovasculare
(BNV). Am încercat sæ infiltræm substanfla anestezicæ
lateral de aceste BNV, bilateral.

Utilizat în scop diagnostic, sistemul Doppler color
nu a îmbunætæflit semnificativ detecflia zonelor suspec-
te de de CP.

În vederea puncfliei, pacientii au fost poziflionati în
decubit lateral stâng, cu gambele flectate pe coapse øi
coapsele pe bazin (Fig. 3):

Fig. 3. 
Poziflia pacientului
øi modalitatea 
de manevrare a
transducer-ului 
øi a sistemului
automat de puncflie

Aceastæ poziflie favorizeazæ operatorii dreptaci în
vederea efectuærii puncfliei.

Starea pacientului, pe timpul manevrei, va trebui
monitorizatæ prin urmærirea reacfliilor determinate de
introducerea transductorului în rect, precum øi cu oca-
zia declanøærii sistemului automat de puncflie. În douæ
din cazurile noastre, pacienflii au avut reacflie vagalæ
(paloare feflei, bradicardie, amefleli, hipotensiune), re-
mediatæ la administrarea de oxigen øi menflinerea
pozifliei declive, dupæ câteva minute. În aceste situaflii,
am amânat puncflia øi am pregætit mai bine pacientul,
din punct de vedere psihic.
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eeÎn toate cazurile am început procedura prin exame-
nul ecografic transrectal, în care am vizualizat prostata,
peretele rectal, veziculele seminale øi trigonul vezical,
în incidenflæ transversalæ øi longitudinalæ. Cu aceastæ
ocazie s-a determinat volumul total al prostatei, care a
fost calculat, pentru tofli pacienflii, dupæ metoda elipsei.
În majoritatea cazurilor am utilizat sistemul Doppler
color.

Am utilizat câte un ac de puncflie pentru fiecare lob
prostatic. Fiecare fragment a fost pus, separat, în solu-
flie de formol, marcând pe flacon locul de recoltare. Da-
cæ lungimea fragmentului tisular recoltat a fost mai mi-
cæ decât jumætate din ancoøa acului de puncflie, punc-
flia a fost repetatæ în aceeaøi zonæ. Plasarea acului de
puncflie, la locul de intrare în prostatæ, a fost fæcutæ în
aøa fel, încât sæ nu deprime (împingæ) capsula în inte-
riorul glandei. Puncfliile au fost spafliate la distanflæ de
10-15 mm una de alta, în plan antero–posterior. Orien-
tarea a fost datæ de „urma” hiperecogenæ, læsatæ de
puncflia precedentæ în flesutul prostatic.

Atunci când zona suspectæ a fost plasatæ în apro-
pierea bazei prostatei, am puncflionat, în cele mai mul-
te cazuri, øi vezicula seminalæ de partea respectivæ.
Puncflia a fost fæcutæ direct, dar materialul bioptic obfli-
nut a fost, în cele mai multe cazuri, neinterpretabil sau
nu a ajutat semnificativ la stabilirea diagnosticului.

Direcflia acelor de puncflie a fost cât mai lateralæ,
parasagital, astfel încât sæ stræbatæ cât mai mult din
zona perifericæ a glandei (Fig. 4):

Fig. 4.
Direcflia acului de puncflie

prostaticæ (cât mai lateral): 
A - la nivelul bazei; 

B – la nivelul apexului

O altæ orientare practicæ, legatæ de direcflia acului
de puncflie pentru a recolta mai mult flesut prostatic,
este cæ acesta trebuie sæ aibæ o direcflie cât mai apro-
piatæ de direcflia peretelui rectal posterior (la ecografie

transrectalæ, pe secfliune longitudinalæ, unghiul dintre
peretele rectal øi acul de puncflie trebuie sæ fie cât mai
mic). Excepflia, pentru noi, a fost reprezentatæ de punc-
flia de la nivelul apexului, unde acul de puncflie trebuie
sæ aibæ o direcflie mai verticalæ.

Puncflia prostaticæ ecoghidatæ este mai precisæ, mai
rapidæ øi mai puflin traumaticæ decât puncflia directæ,
ghidatæ digital; ghidajul ultrasonic dæ mai multæ acura-
tefle plasærii acului de puncflie øi asiguræ o eøantionare
reprezentativæ; pot fi, astfel, puncflionate baza, mijlocul
øi apexul fiecærui lob prostatic.

Rezultate
Distribuflia celor 180 de cazuri cu PPE, în funcflie de

vârsta pacienflilor, ne aratæ cæ peste jumætate dintre
acestea au avut vârsta de peste 65 de ani (Fig. 5):

Fig. 5. Corelaflia dintre numærul de cazuri øi vârsta pacienflilor 

Referitor la cele 59 de cazuri la care PPE a diagnos-
ticat CP, majoritatea au avut vârsta între 65-75 ani. De
remarcat cæ, unul din cele patru cazuri diagnosticate
peste 75 ani, a întrunit condifliile clinice øi paraclinice
necesare tratamentului radical.

Rata generalæ de detecflie a CP prin PPE a fost 32,7%
(59 din 180 cazuri) (Tabel 2):

Tabel 2. Rata de detectie a CP în funcflie de volumul prostatei

Vol. prostatei Sextant 10 puncflii Nr . total de CP
≤ 60  cc 21/80 (26,2%) 31/80 (38,7%) 10 /31 (32,2%)
>60 cc 14 /100 (14%) 28/100 (28 %) 14/28  (50%)

Rata de detecflie a puncfliei sextante a fost 26,2%
(35 din 180 cazuri). Comparativ cu PS clasicæ, PPE a
crescut rata de detecflie cu 40,67% (24 din 59 cazuri).

Aøa cum se poate remarca, PS are eficienflæ mai
mare în cazul pacienflilor cu volum prostatic mai mic de
60 cc, cu o ratæ de detecflie 26,2 %, comparativ cu 14 %
în cazul unui volum prostatic mai mare de 60 cc.

A

B
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detecflie a CP mai mare comparativ cu PS, atât în cazul
prostatelor cu volum mai mic de 60 cc (38,7% faflæ de
26,2%), cât øi la un volum ce depæøeøte aceastæ limitæ
(28% faflæ de 14 %).

O ratæ de detecflie acceptabilæ pentru PS (32 %) a
fost înregistratæ doar la pacienflii cu valori ale P.S.A mai
mari de 10 ng/ml øi la care tufleul rectal (TR) ridica
suspiciunea de CP.

În cele 59 de cazuri, valoarea P.S.A. seri a fost peste
10 ng/ ml în 42 cazuri (71 %) øi sub 10 ng/ ml în 17 ca-
zuri (29%).

Am avut un numær de 10 pacienfli cu valori ale PSA
între 3-4 ng/ml, la care TR nu a ridicat nici o suspiciune.
La doi din aceøti pacienfli (20%), puncflia a pus în evi-
denflæ CP. Dacæ valoarea limitæ a P.S.A nu ar fi fost co-
borâtæ, indicaflia de puncflie nu ar fi existat øi cei doi pa-
cienfli nu ar fi fost diagnosticafli. Cei doi pacienfli au fæ-
cut parte din grupul celor cu PPE, la care PS nu a de-
celat cancerul. De remarcat cæ tofli aceøti pacienfli au
avut volumul prostatei mai mic de 60 cc, iar scorul
Gleason a fost 6, respectiv 7.

Pe baza examenului clinic (TR), a explorærilor
paraclinice (PSA) øi a PPE, am apreciat stadiul clinic de
boalæ pentru cei 59 de pacienfli cu CP astfel (Tabel 3):

Tabel 3. Stadiile clinice ale celor 59 cazuri de CP

Stadiu clinic 59 cazuri de CP 
cT1c 25 (42 %) 
cT2a 14 (24 %)
cT2b 17 (29 %) 
≥cT 3 3 (5% )

Scorul Gleason ≤ 4 a fost prezent la 15 pacienfli
(25%), între 4 – 8 la 37 pacienfli (63 %), øi > 8 la øapte
pacienfli (12%) (Fig. 6):

Fig. 6. Dispoziflia celor 59 cazuri de CP în funcflie de scorul Gleason

Aspectul histologic al celor 121 de cazuri cu PPE,
care nu au evidenfliat CP, a arætat, în majoritatea cazu-
rilor (56,1%), flesut prostatic normal. În aceste cazuri s-
au înregistrat 680 de puncflii negative. Inflamaflia pros-
taticæ a fost prezentæ într-un numær semnificativ de
cazuri (32%), justificate, parflial, de valorile crescute ale
P.S.A. seric înregistrate în aceste cazuri, dar nejustifi-
când numærul mare de puncflii negative (390)(Tabel 4):

Tabel 4. Aspectul histologic al cazurilor 
la care PPE nu a evidenfliat CP

Aspect histologic 121 cazuri Nr. cazuri
PIN de grad înalt 10  (8%)
Proliferare atipicæ 4  (3,5%)
Inflamaflie prostaticæ 39  (32%)

Prostatæ normalæ 68  (56,1%)

Corelaflia dintre rata de detecflie øi localizarea CP
pune în evidenflæ urmætoarele aspecte (Tabel 5):

Tabel 5. Rata de detecflie a CP în funcflie de localizarea puncfliei

LOCALIZARE ZONA PROSTATICÆ RATÆ DE DETECfiIE %
STG BAZÆ 6 (20%)

MIJLOC 6 (20%)
APEX 8 (20%)

MIJLOC    LAT 12 (45%)
APEX         LAT 5 (20%)

DR BAZÆ 4 (12%)
MIJLOC 2 (8%) 

APEX 7 (19%)
MIJLOC    LAT 8 (34%)

APEX         LAT 1 (4%) 

Din cei 59 de pacienfli cu CP, în 14 cazuri (23,7%) a
fost practicatæ puncflia flintitæ a zonelor suspecte. În
toate aceste cazuri, cancerul a fost confirmat de
puncflia PPE øi, doar într-un singur caz (3%), de PS.

Nu am înregistrat complicaflii severe. Din totalul pa-
cienflilor puncflionafli, hematuria tranzitorie a fost pre-
zentæ în 78 % din cazuri. În 43 din cele 59 cu CP (73%)
am înregistrat hematurie macroscopicæ, iar în øase
cazuri am fost confruntafli cu uretroragie, în timpul sau
imediat dupæ puncflie. Toate aceste cazuri s-au rezolvat
spontan, în maxim flapte zile. Uretroragia a apærut în
timpul puncfliei, atunci când puncflia nu a respectat
planul parasagital øi s-a fæcut în apropierea liniei me-
diane, acesta fiind cazul prostatelor de volum mic.

În 14 cazuri pacienflii au acuzat hematochezie, iar în
22 de cazuri (38%) hemospermie.

Doar un pacient a necesitat spitalizare pentru he-
maturie (1,6%), rezolvatæ spontan. În acest caz,
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hemoglobina a scæzut de la 15 la 13 gr%. Am mai înre-
gistrat un caz cu o complicaflie septicæ, care a fost rezol-
vatæ prin antibioterapie (ciprofloxacin+amikacin+me-
tronidazol) dupæ 7-10 zile de tratament.

Concluzii
În experienfla noastræ, principalele indicaflii ale PPE

ræmân urmætoarele situaflii:
– valoarea PSA mai mare decât limita consideratæ

normalæ (am coborât aceastæ limitæ de la 4 ng/ml la
3 mg/ml øi în acest interval am diagnosticat douæ
cazuri)

– TR ce ridicæ suspiciunea de CP;
– valoarea totalæ a PSA care creøte semnificativ în

timp (velocitatea PSA > 0,76 ng/ml/an).
Consideræm cæ PPE este corect indicatæ numai

atunci când diagnosticul stabilit implicæ un tratament
care va îmbunætæflii calitatea vieflii pacientului.

Rata generalæ de detecflie a CP prin PS scade odatæ
cu creøterea volumului prostatic. 

În privinfla numærului de puncflii, s-a propus ca
acesta sæ fie în relaflie cu volumul prostatic, o puncflie la
10 gr de flesut. Conform acestei teorii, PS este o alterna-
tivæ foarte bunæ pentru o prostatæ cu un volum de ma-
xim 60 gr. La acest volum, PPE øi-a demonstrat eficaci-
tatea øi a îmbunætæflit rata de diagnostic cu 32,2% (10
cazuri). Este normal ca, atunci când volumul prostatei
depæøeøte 60 cc, PPE sæ reprezinte principala alegere.

În statistica noastræ, comparativ cu PS clasicæ, PPE a
îmbunætæflit rata de detecflie a CP cu 32,2%.

Consideræm cæ, în stabilirea indicafliei de PPE, valoa-
rea P.S.A. seric ræmâne hotærâtoare, cu menfliunea cæ
valoarea limitæ maxim admisæ ar trebui coborâtæ.

Din experienfla noastræ, puncflia suplimentaræ a
zonelor “suspecte” la ecografia transrectalæ nu aduce
un beneficiu semnificativ în detecflia cancerului de
prostatæ (1 caz-3%).

Puncflia prostaticæ reprezintæ o manevræ dureroasæ
pentru pacient. Disconfortul asociat acestei proceduri
poate fi eliminat prin anestezie localæ. Anestezia localæ
este siguræ, uøor de efectuat øi eficientæ. Ea permite ob-
flinerea de fragmente bioptice suplimentare færæ du-
rere øi færæ a creøte morbiditatea în mod semnificativ.
Aceastæ metodæ permite medicului urolog sæ poatæ
efectua, confortabil pentru pacient, PPE în condiflii de
ambulator.
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Conform autorilor, puncfliile prostatice periferice sunt reprezentate de cele patru puncte suplimentare faflæ de
puncflia sextantæ, executatæ în maniera parasagitalæ, în condifliile în care studiile actuale aratæ cæ toate trebuiesc
realizate din periferie. Astfel, puncflionarea zonei tranziflioanale nu aduce beneficii la prima biopsiere (aprox 1,5-2%
dupæ Ghidul European øi Djavan - „Biopsy standard for detection of prostate cancer, World J Urol 2007 25:11-7”), dar
poate aduce beneficii la repetarea pentru cazurile negative în 10% din cazuri. Este importantæ precizarea cæ douæ din
cele patru puncflii suplimentare periferice, se realizeazæ la nivelul apexului, cunoscându-se dezvoltarea
posteroinferioaræ a unui numær foarte mare de cancere la acest nivel. 

În lumina informafliilor din literatura actualæ, remarcæm, totuøi, ratele mici de detecflie ale PPE utilizate de autori,
în condifliile în care, puncfliile cu 12 carote øi peste, recoltate toate periferic, aduc rate mult superioare de detecflie.
Mai mult, puncflia sextantæ este, conform autorilor, o alternativæ foarte bunæ pentru prostata pânæ în 60 g, deøi, la ora
actualæ, recomandærile europene sunt în favoarea mai multor preleværi chiar la aceste dimensiuni.

Menflionez cæ, personal, consideræm utilæ anestezia periprostaticæ la tofli pacienflii, indiferent de numærul de
puncflii. nu doar la cei care au fost biopsiafli cu peste øase puncflii, 

În completarea datelor analizate în articol, aø fi apreciat, ca extrem de interesantæ, o comparaflie (corelaflie) între
volumul glandei, valoarea PSA øi numærul de puncflii aplicate, eventual øi vârsta pacienflilor (în special la cei care au
fost selectafli pentru un numær mai mic de 10 puncflii). precum øi consideraflii privind protocolul de rebiopsiere a
cazurilor negative (la aceste rate de detecflie trebuie sæ existe un procent semnificativ de puncflii negative, cu PSA
menflinut crescut, care trebuie rebiopsiate).

Prof. G. Bumbu
Øef Clinicæ Urologie Oradea
Vicepreøedinte – Asociaflia Românæ de Urologie
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Introducere øi Obiective. Prin incidenfla crescutæ øi numærul mare al deceselor, care îl au drept primæ cauzæ, cancerul
de prostatæ (CP) reprezintæ o problemæ de sænætate. În 2006 s-a înregistrat o bruscæ, dar evidentæ scædere a
mortalitæflii. Aceastæ scædere a fost atribuitæ, în mare parte, øi screening-ului cu ajutorul antigenului prostatic specific
(PSA), si, mai ales, practicærii puncfliei prostatice ecoghidate transrectal la pacientii cu risc. Noile strategii consideræ cæ
puncflia sextantæ (PS), introdusæ în practicæ de Hodge øi colab, nu mai este, în mare mæsuræ, satisfæcætoare, rata de
detectie a CP scazând odatæ cu creøterea volumului prostatic. S-a demonstrat, pe modelele matematice, cæ un numær
mai mare de biopsii poate creøte rata detecfliei CP.
Obiective. În Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele, alæturi de puncflia sextantæ (PS), utilizæm, din 2003, pentru cele mai
multe cazuri, puncflia prostaticæ extinsæ (PPE). În consecinflæ, am încercat sæ facem o evaluare retrospectivæ a
rezultatelor PPE în detecflia CP. Evaluarea a avut ca obiectiv analiza comparativæ a PS clasice øi a PPE cu 10 fragmente.
Material si metodæ. În intervalul martie 2003 – aprilie 2006, 180 de pacienfli cu suspiciune de CP au fost explorafli prin
ecografie transrectalæ cu PPE. Vârsta medie a pacienflilor a fost de 61,5 ani (45 – 76 ani). În toate cazurile am practicat
10 puncflii prostatice. Cele 4 biopsii suplimentare, practicate în cadrul PPE comparativ cu PS clasicæ, au fost fæcute
bilateral (câte douæ în fiecare lob), cât mai lateral, la mijlocul øi apexul prostatei, în zona perifericæ. În cazurile în care
ecografia transrectalæ a pus în evidenflæ zone “suspecte” de CP, (hipoecoice sau dezorganizate), acestea au fost
puncflionate suplimentar (douæ puncflii).
Rezultate. Rata generalæ de detecflie a CP prin PPE a fost 32,7% (59 din 180 cazuri). Rata de detecflie a puncfliei
sextante a fost 19,44 % (35 din 180 cazuri). PPE a crescut rata de detecflie, comparativ cu PS clasicæ, cu 40,67% (24 din
59 cazuri). Comparativ cu PS, PPE a înregistrat o ratæ de detecflie a CP mai mare, atât în cazul pacienflilor cu volum
prostatic mai mic de 60 cc (38,7% faflæ de 26,2%), cât øi la un volum ce depæøeøte aceastæ limitæ (28% faflæ de 14 %).
Concluzii. In opinia noastræ, principalele indicaflii ale PPE ræmân:
- valoarea PSA mai mare decât limita consideratæ normalæ (am coborât aceastæ limitæ de la 4 ng/ml la 3 ng/ml - în

acest interval am diagnosticat 2 cazuri);
- TR care ridicæ suspiciunea de CP;
- valoarea totalæ a PSA care creøte semnificativ în timp (velocitatea PSA –ului > 0,76 ng/ml /an);

Consideræm cæ PPE este corect indicatæ numai atunci când diagnosticul stabilit implicæ un tratament care va
îmbunætæflii calitatea vieflii pacientului. Rata generalæ de detecflie a CP prin PS scade odatæ cu creøterea volumului
prostatic. Comparativ cu PS clasicæ, PPE îmbunætæfleste rata de detecflie a CP, în statistica noastræ, cu 32,2%.
Consideræm cæ în stabilirea indicafliei de PPE valoarea P.S.A. seric ræmâne hotærâtoare, cu menfliunea cæ, valoarea
limitæ maxim admisæ ar trebui coborâtæ. Din experienfla noastræ, puncflia suplimentaræ a zonelor “suspecte” la
ecografia transrectalæ nu aduce un beneficiu semnificativ în detecflia cancerului de prostatæ.

Cuvinte cheie: cancer de prostatæ, diagnostic, puncflia biopsie prostaticæ transrectalæ ecoghidatæ


