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Abstract

Introduction: Echo 3D module is a promising diagnosis method of prostate cancer. The aim of our study was to
compare the value of this method by comparison to standard ultrasonography.
Material and methods: Between January 2001 and February 2008, 82 patients with clinical and biochemical
suspicion of prostate cancer were evaluated in our department. The investigative protocol included patient history,
clinical exam, PSA, PSA density, 2D and 3D ultrasonography. All patients underwent sextant ultrasound guided
prostate biopsy, completed with 3D guided biopsies of the suspicious hypo- or hyperechoic lesions. 
Results: In 2D ultrasonography, 53.7% of cases presented suspicious lesions. Using the 3D module this type of lesions
were detected in 57.3% of the cases. Sextant prostate biopsy identified prostate adenocarcinoma in 73.25 of the
patients. 3D guided biopsies increased the detection rate to 80.5% of the cases. Among the 93 cores taken under 3D
guidance, 88.2% identified malignant tissue.
Conclusions: 3D ultrasonography allows a better location of the malignant tissue, increasing the sensitivity of
prostate biopsy. Prostate volume can be more accurately measured.
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Introducere
Cancerul de prostatæ constituie o problemæ de sæ-

nætate publicæ, reprezentând 11% din tumorile malig-
ne øi determinând 9% din decesele prin cancer în rân-
dul bærbaflilor din Uniunea Europeanæ [1]. În ciuda pro-
greselor constante ale imagisticii medicale, puncflia
biopsie prostaticæ sub control ecografic 2D  ræmâne
procedura standard de diagnostic a acestei afecfliuni. 

Modern, ecografia 3D øi-a gæsit aplicabilitatea într-o
serie de domenii, incluzând cardiologia, oftalmologia
øi, mai ales, obstetrica [2, 3].

Cercetærile recente au sugerat o serie de avantaje
ale acestei metode comparativ cu ecografia 2D în ceea
ce priveøte detectarea øi localizarea spaflialæ a leziunilor
intraprostatice [4].

Ecografia 3D destinatæ aparatului uro-genital a fost
efectuatæ în premieræ naflionalæ în Clinica de Urologie a
Spitalului Clinic de Urgenflæ „Sf. Ioan” Bucureøti.  Scopul
acestui studiu a fost reprezentat de evaluarea locului
acestei exploræri imagistice performante în diagnosti-
cul cancerului de prostatæ, comparativ cu ecografia
standard.

Material øi metodæ
În perioada ianuarie 2001 – februarie 2008 în Clinica

de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenflæ „Sfântul
Ioan” au fost evaluafli  82 de pacienfli cu suspiciune
clinicæ øi biochimicæ de ADK de prostatæ.

Vârsta medie pacienflilor a fost 63,5 ani (variind
între 52 øi 82 ani).

Protocolul de investigaflii a cuprins anamnezæ,
examen clinic minuflios (incluzând øi tuøeul rectal)
dozarea PSA-ului seric, ecografie prostaticæ 2D øi 3D.

Valoarea  PSA a fost în toate cazurile mai mare de 4
ng/ml. Înregistrærile 2D øi 3D au fost realizate utilizând
un aparat Kretz Voluson 730, cu transductori abdomi-
nali øi transrectali, cu frecvenflæ variabilæ øi modul 3D
(fig. 1).

Fig. 1 Reconstrucflie ecograficæ 3D a prostatei 
utilizând un aparat Kretz Voluson 730

În toate cazurile a fost determinatæ densitatea PSA
prin raportarea valorilor totale ale marker-ului la volu-
mul prostatei. Determinarea volumului a fost realizatæ
utilizând ambele tipuri de ultrasonografie. În ceea ce
priveøte modulul 2D, volumul prostatei a fost calculat
prin mæsurarea celor trei diametre ale prostatei øi
aplicarea formulei elipsei:

Volumul prostatei = Dlongitudinal x Dantero-posterior x Dcranio-caudal x 0,523

Prin utilizarea modulului 3D, volumul este determi-
nat automat, prin însumarea a numeroase planuri
paralele (programul auto-prostate) (fig. 2).

Fig. 2 Volum prostatic calculat utilizând 
reconstrucflia 3D øi programul auto-prostate

La tofli pacienflii a fost practicatæ puncflie biopsie
prostaticæ sextantæ ecoghidatæ, completatæ cu biopsii
flintite ale leziunilor hipo- sau hiperecogene detectate
prin ecografie 3D.

Fig. 3 Detectarea leziunilor suspecte 
intraprostatice utilizând modul niøæ

Fragmentele bioptice recoltate au fost examinate
de un singur medic anatomo-patolog.

Rezultate
La examenul ecografic 2D, 53,7% din cazuri (44/82

pacienfli) au prezentat imagini suspecte pentru adeno-
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carcinom de prostatæ, în timp ce utilizând modulul 3D
aspecte de acest tip au fost identificate în 57,3% din
cazuri (47/82 pacienfli).

Puncflia biopsie prostaticæ sextantæ a identificat le-
ziuni de adenocarcinom de prostatæ în 73,2% din ca-
zuri (60/82 pacienfli). Puncfliile biopsie flintite cætre zo-
nele suspecte au ridicat rata de detecflie la 80,5%
(66/82 pacienfli). 

Din cele 93 de puncflii ghidate cætre leziunile sus-
pecte identificate øi localizate utilizând modulul 3D
(fig. 4), 82 (88,2%) au recoltat flesut confirmat anatomo-
patologic ca adenocarcinom de prostatæ.

Fig. 4 Leziuni hiperecogene la nivelul modelului 
prostatic reconstruit 3D

Valoarea medie a volumului prostatic calculat prin
ecografie 2D a fost de 53,5 cc (variind între 35 øi 115
cc). Utilizând volumul prostatic calculat prin aceastæ
metodæ, 62/82 de pacienfli (75,6%) au prezentat valori
ale densitæflii PSA mai mari de 0,2 ng/ml/ml, 55 dintre
aceøtia fiind diagnosticafli cu adenocarcinom de pros-
tatæ prin puncflie biopsie. Utilizând modul 3D, valoarea
media a volumului prostatic a fost de 43,5 cc (variind
30 øi 105 cc). În urma corectærii acestei valori, 68/82 pa-
cienfli au prezentat valori ale densitæflii PSA mai mari de
0,2 ng/ml/ml, în 61 dintre aceste cazuri fiind confir-
matæ afecfliunea malignæ prin examen histopatologic. 

Discuflii
Ecografia endorectalæ 2D a devenit una din cele

mai comune investigaflii imagistice ale prostatei. La pa-
cienflii cu adenocarcinom al prostatei, ultrasonografia
poate fi utilæ pentru identificarea unor leziuni prostati-
ce suspecte, mæsurarea volumului glandei, ghidarea
puncfliei biopsie, determinarea stadiului evolutiv local
etc. Totuøi, metoda este parazitatæ de o serie de rezul-
tate fals-pozitive sau fals-negative. Din acest motiv, au
fost studiate diverse modalitæfli de îmbunætæflire a sen-
sibilitæflii øi specificitæflii metodei: ecografia 3D,

utilizarea substanflelor de contrast ecografic etc. Rolul
modulului ecografic 3D în diagnosticul cancerului de
prostatæ a fost evoluatæ în diverse studii.

Examenul ecografic 3D al prostatei este o metodæ
rapidæ, neinvazivæ, care se poate realiza pe cale trans-
abdominalæ sau transrectalæ. Aceasta din urmæ asiguræ
cea mai mare acuratefle a evaluærii prostatei øi a
veziculelor seminale [5]. Datele obflinute sunt stocate
în format digital, putând fi reanalizate ulterior.

Aplicabilitatea în practica curentæ a metodei este
încæ un subiect controversat. Astfel, într-un studiu pe
100 de pacienfli comparând valoarea ecografiei 2D øi
3D  în ceea ce priveøte detecflia cancerului de prostatæ,
Sedelaar øi colaboratorii au raportat o sensibilitate de
72%, respectiv 88%, øi o specificitate de 42%, respectiv
54%. Autorii au concluzionat ca, deøi modulul 3D a
avut o sensibilitate mai buna decât cel 2D (diferenfla
fiind semnificativæ din punct de vedere statistic), totuøi
reconstrucflia tridimensionalæ nu a determinat îmbunæ-
tæflirea clinicæ semnificativæ în detecflia øi stadializarea
cancerului de prostata [6].

Progresul tehnologic, dezvoltarea ecografelor øi a
software-ului necesar pentru reconstrucflia tridimen-
sionalæ a prostatei au fæcut ca studiile mai recente sæ
raporteze rezultate mai optimiste în ceea ce priveøte
valoarea acestei metode.

Shen øi Shinohara consideræ cæ ecografia 3D oferæ
beneficii evidente în ceea ce priveøte flintirea prin
puncflie biopsie transrectalæ a zonelor suspecte de la
nivelul prostatei, îmbunætæflind diagnosticul cancerului
de prostatæ [7].

Similar, Long øi Daanen au studiat comparativ utili-
tatea ecografiei 2D øi 3D în timp real (4D) în ceea ce
priveøte ghidarea puncflie pe un model prostatic sinte-
tic. Prin evaluarea flesutului recoltat øi a traseului acului
la nivelul modelului, autorii au raportat o îmbunætæflire
semnificativæ a acurateflii atingerii zonei flintæ utilizând
modulul 4D comparativ cu examenul clasic [8].

Ecografia 3D permite determinarea cu mai mare
precizie a volumului prostatic [5], valorile acestuia fiind
cu aproximativ 20% mai reduse decât cele evaluate
prin ultrasonografie 2D [9]. În lotul studiat, valoarea
medie a volumelor prostatice mæsurate cu ajutorul mo-
dulului 3D a fost cu 18,7% mai micæ decât cea determi-
natæ prin examen ecografic clasic. Aceastæ diferenflæ
are importanflæ øi în calcularea densitæflii PSA. Diverse
studii au demonstrat valoarea acestui parametru în
predicflia prezenflei cancerului de prostatæ [10]. Metoda
de calcul al volumului prostatic poate influenfla inter-
pretarea acestui parametru, supraevaluarea dimensiu-
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nilor fæcând ca un numær de pacienfli sæ cadæ sub
valoarea de cut-off consideratæ sugestivæ pentru pre-
zenfla leziunilor maligne. În lotul nostru, în toate cele 6
cazuri care prin corecflia volumului prostatic prin eco-
grafie 3D au fost incluse în categoria pacienflilor cu risc
crescut, examenul anatomo-patologic a confirmat
prezenfla flesutului malign.

Rolul ecografiei 3D în evaluarea extensiei extra-
capsulare a cancerului de prostatæ a fost studiat de
Mitterberger øi colaboratorii. Pe un lot de 180 de paci-
enfli, datele obflinute prin ecografie 3D au fost corobo-
rate cu rezultatul anatomo-patologic dupæ prostatec-
tomie radicalæ. Metoda s-a dovedit foarte utilæ în preci-
zarea stadiului evolutiv local, autorii raportând o sen-
sibilitate de 84%, specificitate de 96%, o valoare pre-
dictivæ pozitivæ de 94%, o valoare predictivæ negativæ
de 91% øi o acuratefle de 92% [11]. Similar, Hamper øi
colaboratorii consideræ cu ecografia transrectalæ 3D
permite o mai bunæ descriere spaflialæ a tumorilor øi a
extensiei extracapsulare comparativ cu modulul 2D [9].

Concluzii
Ecografia 3D permite reconstrucflia spaflialæ a pros-

tatei øi veziculelor seminale, oferind date superioare
modulului 2D. Calitatea examenul ecografic depinde în
mod esenflial atât de performanflele aparatului utilizat
cât øi de experienfla opratorului. Ecografia 3D permite o
localizare mai bunæ a flesutului tumoral, cu îmbunætæfli-
rea sensibilitæflii puncfliei biopsie prostatice. Totodatæ,
metoda permite o evaluare mai precisæ a volumului
glandei, cu impact direct asupra acurateflii unor para-
metrii cu valoare predictivæ, precum densitatea PSA.
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Rezumat

Introducere: Modulul ecografic 3D este o metodæ promiflætoare în protocolul de diagnostic al adenocarcinomului
de prostatæ. Scopul studiului a fost reprezentat de evaluarea acestei exploræri comparativ cu ecografia standard.
Material øi metodæ: În perioada ianuarie 2001 – februarie 2008 în Clinica de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenflæ
„Sfântul Ioan” au fost evaluafli  82 de pacienfli cu suspiciune clinicæ øi biochimicæ de ADK de prostatæ. Protocolul de
investigaflii a cuprins anamnezæ, examen clinic minuflios, dozarea PSA-ului seric, calcularea densitæflii PSA, ecografie
prostaticæ 2D øi 3D. La tofli pacienflii s-a practicat puncflie biopsie prostaticæ sextantæ ecoghidatæ, completatæ cu
biopsii flintite ale leziunilor hipo- sau hiperecogene detectate prin ecografie 3D.
Rezultate: La examenul ecografic 2D, 53,7% din cazuri au prezentat imagini suspecte pentru adenocarcinom de
prostatæ, în timp ce utilizând modulul 3D aspecte de acest tip au fost identificate în 57,3% din cazuri. Puncflia biopsie
prostaticæ sextantæ a identificat leziuni de adenocarcinom de prostatæ în 73,2% din cazuri. Puncfliile biopsie flintite
cætre zonele suspecte au ridicat rata de detecflie la 80,5%. Din cele 93 de puncflii ghidate ecografic 3D, 88,2% au
recoltat flesut confirmat anatomo-patologic ca adenocarcinom de prostatæ.
Concluzii: Ecografia 3D permite o localizare mai bunæ a flesutului tumoral, cu îmbunætæflirea sensibilitæflii puncfliei
biopsie prostatice. Totodatæ, metoda premite o evaluare mai precisæ a volumului glandei, cu impact direct asupra
acurateflii unor parametrii cu valoare predictivæ, precum densitatea PSA.

Cuvinte cheie: cancer de prostatæ, densitate PSA, ecografie 2D øi 3D


