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Abstract

In the past decades two factors have been significantly influenced prostate cancer detection rate and the infraclinic
discover: the extensive use of prostate specific antigen (PSA) as screening instrument and the schemes of ultrasound
transrectal extensive multiple prostate biopsy. The digital guided biopsy is allready history and the era of sextant
biopsy beeing passed over the extensive biopsies have became the standard of prostate cancer detection. If we
consider the detection of any price lead to overdiagnose and overtreatment of insignificant and unsympomatic
cancers and the prostatic cancer could be considered after some authors a chronic disease, it must searche for less
agressive solutions to avoid unfavorable efects of treatment, keeping long lasting good quality of life. It is looking for
precise criteria for establishing active surveillance protocols to postpone the treatment for insignificant cancers but
also to allow the right moment to start it.
Conclusion: Prostate biopsies are the most important step in the diagnose of prostate cancer. To be corect has to be
lateralized and in big number. We are waiting for the validation of clear protocols for active surveillance. 
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Înaintea „erei” PSA (antigen specific prostatic) tuøe-
ul prostatei (examenul digital rectal) era singurul instru-
ment de depistare al cancerului de prostatæ. Acesta
ræmâne în continuare indispensabil în diagnosticul,
evaluarea øi chiar stadializarea cancerului dar are totuøi
o valoare subiectivæ existând mulfli pacienfli cu cancer
semnificativ care nu dezvoltæ masæ palpabilæ în mo-
mentul tuøeului dar pentru care s-ar fi impus tratament
curativ. În ultimele decade doi factori au influenflat sem-
nificativ creøterea ratei depistærii cancerului de prostatæ
în general øi a celui infraclinic în special: folosirea pe
scaræ largæ a antigenului specific prostatic (PSA) ca
instrument de screening øi schematizarea biopsiilor
multiple extensive realizate ecoghidat transrectal. Dacæ
PSA-ul deøi nespecific øi influenflabil de numeroøi factori
nu a putut fi înlocuit prin alfli marcheri mai specifici,
tehnica puncfliei biopsie de prostatæ a suferit nume-
roase modificæri în scopul creøterii detectabilitæflii.
Puncflia digito-ghidatæ este astæzi istorie iar era puncfliei
sextante este deja depæøitæ, biopsiile extensive
devenind standardul detecfliei cancerului de prostatæ.

Nici în cazul raportului PSA liber/legat nu avem
bariere certe pentru limita normal- patologic dar unele
tendinfle sunt orientative øi pot selecta anumite grupe
pentru puncflia de prostatæ. De exemplu valori ale ra-
portului sub 15 - 20% aratæ suspiciune crescutæ de can-
cer dar cele peste 25% suspiciune de adenom de pros-
tatæ øi risc sub 7% de adenocarcinom iar dintre acestea
sunt predominante formele cu agresivitate scæzutæ.  

Cu toate acestea se pune problema dacæ riscurile,
potenflialele complicaflii, stressul indus pacientului de a
fi suspectat de cancer, costurile meritæ asumate pentru
a depista prin puncflie orice pacient (mai ales cei care
nu au nici o suspiciune clinicæ øi tuøeu rectal normal)
aflat în intervalul amintit sau este preferabil de urmærit
strâns øi surprins precoce în aceastæ grupæ de pacienfli
la care dacæ este prezent focarul malign este limitat în
dimensiuni øi de grading de obicei scæzut.

Existæ numeroase studii care îøi propun sæ ateste
protocoale pentru gæsirea numærului optim de biopsii
(creøterea detecfliei færæ creøterea morbiditæflii), a zone-
lor prostatice cu cea mai înaltæ predictibilitate, în func-
flie de vârsta pacienflilor, volumul prostatei, valoarea øi
parametrii dinamici ai PSA (velocitate, timp de
dublare).

Toate aceste lucruri ræmân aøadar la limita orientærii
urologului doar el este acela care trebuie sæ indice suc-
cesiunea mijloacelor investigaflionale øi sæ decidæ prac-
ticarea unei puncflii de prostatæ ecoghidate transrectal
atunci când acest lucru se impune.

Ræspândirea folosirii PSA în screening a dus la o
creøtere dramaticæ în ultima perioadæ a numærului de
biopsii transrectale ecoghidate. Deøi aceastæ metodæ
este astæzi standardul diagnosticului cancerului de
prostatæ, tehnica realizærii variazæ, existæ dezbateri,
modificæri øi evoluflii rapide ale strategiilor practice de
biopsiere în scopul creøterii detecfliei, al scæderii rezul-
tatelor fals negative precum øi în creøterea valorii infor-
maflionale asupra stadializærii. 

Deøi puncflia prostaticæ sextantæ parasagitalæ
randomizatæ, realizatæ de Hodge în 1989, a fost metoda
standard de biopsiere transrectalæ ecoghidatæ, astæzi
studii extinse aratæ cæ aceasta omite între 10 - 30% din
cancere [15]. Astfel un numær semnificativ de bærbafli
vor necesita rebiopsiere datoritæ menflinerii PSA ridicat,
suspiciunii clinice la tuøeul rectal sau atipiilor morfolo-
gice la biopsia iniflialæ.  Dacæ pentru glandele cu volum
mic biopsierea sextantæ poate realiza o prelevare adec-
vatæ, creøterea volumului prostatei reduce semnificativ
rata detecfliei [11].

Ecografia transrectalæ (metoda prin care se realizea-
zæ astæzi puncflia biopsie) permite o mæsurare exactæ a
prostatei în întregime dar øi a zonei tranziflionale øi ca
urmare a prostatei periferice – zona predilectæ de dez-
voltare a cancerului de prostatæ. Se pune problema
câte biopsii sunt necesare færæ a creøte rata complicaflii-
lor dar a avea o ratæ bunæ a detecfliei. Creøterea numæ-
rului de biopsii inifliale la prostatele mari scade rata re-
zultatelor fals negative øi scade necesitatea rebiopsie-
rii. În acest sens s-au propus nomograme care sæ gæ-
seascæ numærul optim de biopsii, cea mai cunoscutæ
„nomograma de la Viena” coreleazæ numærul de carote
cu dimensiunile glandei øi vârsta pacientului asigurând
o ratæ a detecfliei pânæ la 90%, vârsta pacientului fiind
determinantul major al tratamentului funcflie de volum
adenocarcinom. Modelul ideal al numærului de biopsii
nu este cunoscut, persistând multe controverse iar
nomogramele sunt încæ folosite extensiv doar în
pufline centre de excelenflæ. Pe de altæ parte sunt studii
care aratæ cæ o creøtere a numærului de carote færæ a
modifica unghiul sau zona biopsiatæ nu îmbunætæfleøte
detecflia cancerului de prostatæ. Puncfliile direcflionate
lateral cresc semnificativ rata detecfliei comparativ cu
cele centrale. Schemele cu 12 puncflii care includ caro-
te periferice detecteazæ cu 30% mai multe cancere de-
cât cele sextante [25]. În serviciul de urologie de la Ora-
dea noi practicæm în ultimii ani doar puncflii extensive,
cel puflin opt, numærul lor fiind adaptat la fiecare
pacient în funcflie de vârstæ, volum al prostatei, nivel øi
velocitate PSA având rezultate comparabile cu studiile
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actuale în ceea ce priveøte detectarea cancerului de
prostatæ.

O problemæ deosebitæ o constituie biopsierea ape-
xului, de multe ori necesitatea rebiopsierii rezultæ øi
dintr-o prelevarea inadecvatæ a apexului cunoscându-
se dezvoltarea predilectæ a cancerului într-o dispoziflie
posteroinferioaræ spre ciocul prostatei. Cele mai multe
cancere descoperite la rebiopsiere au tendinfla sæ se
gæseascæ localizate dorso-apical. Biopsierea corectæ a
prostatei periferice a porfliunii inferioare apicale pre-
cum øi zona posterolateralæ în general poate creøte
rata detecfliei la 96% pentru volume de adenocarcinom
peste 0,5 c.c. [5, 6]. Sunt studii care aratæ beneficiile
biopsierii transperineale la acest situs øi creøterii detec-
fliei deøi sunt voci care condamnæ riscul potenflial al în-
sæmânflærii traiectului prin aceastæ tehnicæ. Biopsia
combinatæ endorectal (opt carote) øi perineal (øase
carote), toate cu control tridimensional poate conduce
la o detecflie de 95%. 

Prin puncflia biopsie de prostatæ multiplæ realizatæ
transrectal dincolo de confirmarea unor cazuri de ade-
nocarcinom urologul primeøte o serie de informaflii
complementare deosebit de utile în stadializarea cazu-
lui: numærul biopsiilor pozitive, Scorul Gleason, gradul
predominant, localizarea biopsiilor pozitive, lungimea
tumorii pe prelevat, invazia perineuralæ, efracflia
capsularæ sau descoperirea unor leziuni de neoplazie
prostaticæ intraepitelialæ care este consideratæ stare
precanceroasæ sau asociatæ cancerului ce necesitæ re-
biopsiere dacæ este singularæ. Toate acestea ajutæ la
conturarea unui diagnostic de stadiu øi prognostic încæ
din aceastæ fazæ, cu implicare în alegerea protocolului
terapeutic deosebit de complex în cazul cancerului de
prostatæ dupæ cum se øtie (prostatectomie radicalæ,
tratament hormonal, radioterapie externæ, brahite-
rapie e.t.c). 

Ce facem dacæ puncflia biopsie este negativæ iar
PSA ræmâne crescut sau se dezvoltæ dupæ un patern
ascendent (o creøtere peste 0,75 ng/ml/an este sau se
dezvoltæ dupæ un patern ascendent (o creøtere peste
0,75 ng/ml/an este semnificativ pentru cancerul de
prostatæ)fl În primul rând trebuie sæ øtim cæ recoltarea a
cel puflin 10 - 12 prelevate poate preveni acest lucru,
toate studiile în acest moment aratæ cæ acestæ atitudi-
ne amelioreazæ diagnosticul comparativ cu schema
Hodge [11]. Chiar øi aøa rezultate fals negative pot apæ-
rea pânæ la 15 - 30%. Trebuie verificatæ calitatea prele-
vatelor: numærul, lungimea (cel puflin 10 mm). Sunt
centre care øi-au propus sæ identifice mijloace obiecti-
ve de control a acestor lucruri øi au propus chiar un

“indice anatomopatologic de biopsiere de calitate”
care este un parametru binar format din factorul lun-
gime medie øi numærul de prelevate ce conflin capsula.
Întotdeauna trebuie sæ avem rebiopsia în minte ca va-
riantæ iar descoperirea leziunilor singulare de neopla-
zie intraepitelialæ de grad înalt obligæ la rebiopsiere.
Noi la Oradea preferæm administrarea unui tratament
antibiotic øi urmærirea cu repetarea PSA-ului la pacien-
flii la care persistæ suspiciunea (clinicæ sau biochimicæ)
dar prima puncflie a fost negativæ cu repetarea puncfliei
la øase - opt sæptæmâni. Sunt autori care vorbesc în ca-
zuri cu rebiopsieri repetate negative øi de varianta aso-
cierii rezecfliei de prostatæ øi biopsie de saturaflie sub
anestezie generalæ, ce duce în opinia acestora la
depistare 86% din aceste cazuri rare. 

Biopsiile de saturaflie sunt acele biopsii în numær
ridicat 24 - 36 realizate sub anestezie generalæ sau rahi-
anestezie. Trebuie spus de la început cæ toate studiile
aratæ cæ acestea nu cresc rata depistærii când se prac-
ticæ ca protocol iniflial dar  au importanflæ în prostatele
voluminoase (>80 cc) øi în antecedente multiple de
puncflii negative cu PSA crescut (cel puflin douæ) sau în
depistarea unicæ de leziune intraepitelialæ de grad înalt
când se presupune cæ existæ leziune canceroasæ
asociatæ omisæ dar de mici dimensiuni. Acest tip de
puncflie are øi rol prognostic prin infirmarea unor punc-
flii anterioare (aproximarea realæ a dimensiunii focaru-
lui øi numærul focarelor, descoperirea unui focar de
dimensiune superioaræ sau focare multiple) dar pe de
altæ parte descoperindu-se de multe ori microfocare
(lungime sub 3 mm, o singuræ carotæ pozitivæ, G (3+3)
care corespunde unui volum sub 0,5 cc pe piesa de
prostatectomie radicalæ) se pune întrebarea este renta-
bilæ descoperirea unui microfocar, nesemnificativ cli-
nic. Ræspunsul trebuie desigur nuanflat dar este în mod
sigur un factor funcflie de vârstæ. 

Færæ a exista încæ o abordare bazatæ pe dovezi se
cautæ în acest moment criterii precise pentru definirea
unor protocoale de supraveghere activæ („active sur-
veillance”, care este diferit de „watchfull waiting”) care
sæ permitæ amânarea unui tratament dar øi posibilita-
tea instituirii urgente a acestuia în momentul cel mai
potrivit pentru pacient. În acest moment o astfel de
grilæ de selecflie se aplicæ în douæ flæri Europene (Olanda
øi Finlanda) în cadrul studiului PRIAS (Prostate Cancer
Research International Active Surveillance). Se încearcæ
aøadar selecflia øi monitorizrea unor tumori cu træsæturi
favorabile øi includerea unor pacienfli cu cancere ne-
semnificative, localizate dupæ urmætoarele criterii:

1) adenocarcinom dovedit histologic prin puncflie
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biopsie, potrivifli pentru tratament curativ dar care nu
au mai primit nici un tratament øi dispuøi sæ respecte
urmærirea dupæ agenda stabilitæ;

2) Stadiu clinic T1c sau maxim T2;
3) Scor Gleason mai mic sau egal cu øase øi mai pu-

flin de douæ biopsii invadate cu cancer într-un protocol
de biopsiere extensivæ;

4) PSA sub 10 ng/ml øi densitate sub 0,2 ng/ml.
Urmærirea constæ în PSA la trei luni øi examen clinic
bianual în primii doi ani øi PSA bianual ulterior. Cel mai
important este cæ pacienflii sunt supuøi biopsierii
standardizate din trei în trei ani (anii unu, patru, øapte
øi zece). Acest lucru este esenflial pentru surprinderea
progresiei gradului tumoral øi chiar pentru corectarea
unei subevaluæri inifliale. Criteriile de menflinere în pro-
tocolul de urmærire activæ sunt:

1) stadiul clinic ræmâne sub T3;
2) Gleason sub øase øi cel mult douæ biopsii sunt

invadate;
3) timpul de dublare al PSA (PSADT) este peste trei

ani. Acest ultim criteriu este foarte important, o dubla-
re a PSA în mai puflin de trei ani este o indicaflie strictæ
de administrare a tratamentului activ, în timp ce un
PSADT peste 10 ani reprezintæ prognostic mai favora-
bil. În intervalul PSADT 4-10 ani sunt indicate puncflii
suplimentare øi eventual alte criterii (clinic, progresia
scorului Gleason) [30, 31].

Trebuie amintit cæ deøi în ultima perioadæ se fac
progrese tehnice în ceea ce priveøte puncflia ecoghida-
tæ transrectal (transductor biplan, TRUS-3D, TRUS-
dopler color, ecodopler cu contrast) nu existæ îmbunæ-
tæfliri substanfliale ale detecfliei. Veøti încurajatoare au
venit în ultima perioadæ de la RMN spectral. Asocierea
acestei tehnici cu RMN endorectal a readus în discuflie
biopsia flintitæ pe leziune suspectæ. Corelarea dintre o
imagine suspectæ pe RMN (disrupflie capsularæ) sau zo-
næ cu un peak ridicat de colinæ (modificarea raportului
colinæ/citrat la RMN spectral) øi secfliunea ecograficæ
prostaticæ la acelaøi nivel anatomic duce la o reperare
ridicatæ a leziunii care necesitæ puncflionare. Mai nou se
folosesc în stadiu experimental robofli ghidafli care sæ
realizeze puncflii în timpul efectuærii RMN, dar toate
acestea nu pot fi folosite la scaræ largæ.

În încheiere trebuie spus cæ nu se înregistreazæ
complicaflii majore nici când se practicæ un numær
mare de puncflii iar complicafliile minore sunt tranzitorii
(rectoragie, hematurie, uretroragie sau retenflie) cu
condiflia respectærii unor principii øi a antibioterapiei
profilactice. În ceea ce priveøte durerea este recoman-
datæ folosirea anesteziei periprostatice care este supe-

rioaræ gelului cu xilinæ. Toate studiile aratæ cæ este
deobicei prezentæ la pacienflii mai tineri (la 78% din
pacienflii < 60 ani apare un disconfort semnificativ øi
doar la 8% din cei > 60 de ani) (Djavan). Durerea nu
trebuie niciodatæ subestimatæ øi neglijatæ indiferent “la
care capæt al acului ne aflæm” [8].

În concluzie puncflia biopsie este pasul cel mai im-
portant în diagnosticul cancerului de prostatæ, acestea
trebuie sæ fie lateralizate øi în numær crescut. Repetarea
unei biopsii iniflial negative nu trebuie sæ omitæ nicio-
datæ zonele apicale. Puncflia biopsie trebuie repetatæ la
tofli pacienflii cu neoplazie intraepitelialæ de grad
crescut øi puncflie (-) mai ales când PSA este crecut per-
sistent. Pentru diagnosticul corect (pozitiv øi de stadiu)
relaflia urolog - anatomopatolog este esenflialæ. Pentru
evitarea unor tratamente prea agresive pentru cancere
nesemnificative aøteptæm în continuare validarea unor
protocoale clare de supraveghere activæ.

Fig. 1. Puncflie
biopsie de prostatæ
realizatæ ecoghidat
periferic la mijlocul
prostatei.

Fig. 2. Puncflia
ecoghidatæ a unui
nodul prostatic.

Fig. 3. Puncflie
prostaticæ
ecoghidatæ în
manieræ sagitalæ
din baza prostatei.
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Rezumat

În ultimele decade doi factori au influenflat semnificativ creøterea ratei depistærii cancerului de prostatæ în general øi
a celui infraclinic în special: folosirea pe scaræ largæ a antigenului specific prostatic (PSA) ca instrument de screening
øi schematizarea biopsiilor multiple extensive realizate ecoghidat transrectal. Puncflia digito-ghidatæ este astæzi
istorie iar era puncfliei sextante este deja depæøitæ, biopsiile extensive devenind standardul detecfliei cancerului de
prostatæ. Detecflie cu orice prefl a dus la supradiagnostic øi supratratament în anumite situaflii, multe cancere având
la autopsie caractere histologice care nu le-ar fi fæcut simptomatice în timpul vieflii. Dacæ adæugæm faptul cæ dupæ unii
autori cancerul de prostatæ poate fi considerat o boalæ cronicæ la majoritatea pacienflilor, trebuie cæutate soluflii mai
puflin agresive care sæ preîntâmpine efectele nefavorabile ale oricærui tip de tratament, menflinând o calitate a vieflii
ridicatæ pe termen lung. Se cautæ în acest moment criterii precise pentru definirea unor protocoale de supraveghere
activæ („active surveillance”) care sæ permitæ amânarea unui tratament dar øi posibilitatea instituirii urgente a acestuia
în momentul cel mai potrivit pentru pacient.
Concluzie: Puncflia biopsie de prostatæ este pasul cel mai important în diagnosticul cancerului de prostatæ, acestea
trebuie sæ fie lateralizate øi în numær crescut. Aøteptæm în continuare validarea unor protocoale clare de
supraveghere activæ.
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