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Valoarea predictivæ a PSA pentru diagnosticul
cancerului de prostatæ prin puncflie biopsie prostaticæ –

diferenfle între „zona gri“ (4-10 ng/ml) 
øi valorile de peste 10 ng/ml
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Abstract

Introduction. Objectives Nowadays, controversies exist concerning the predictive value of PSA ranging between 4
and 10ng/ml (“the grey zone”) for the diagnosis of prostate cancer, this predictive value being influenced by age, PSA
value and the DRE result. The aim of the study was to evaluate how the PSA values are predictive factors for diagnosis
of prostate cancer by transrectal prostate biopsy at first attempt.
Material and method We retrospectively analyzed the correlation between total PSA and the results of prostate
biopsy divided by age groups and PSA values (4-7 ng/ml, 7,1-10 ng/ml and over 10 ng/ml), all the patients having a
normal prostate on DRE.
Results Out of 605 cases, 48 patients with PSA over 4 ng/ml underwent transrectal prostate biopsy (14 cases with
PSA between 4 and 7 ng/ml, 15 cases with PSA between 7,1 and 10 ng/ml and 19 cases with PSA over 10 ng/ml). The
predictive value of PSA was 7.14%, 20% and 57,8% respectively. 
Conclusions The predictive value of PSA for diagnosis of prostate cancer by transrectal prostate biopsy at the first
attempt was 13.7% for PSA between 4 and 10 ng/ml and 57% for PSA over 10 ng/ml.
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Introducere. 
Obiective.

Lucrarea de faflæ se bazeazæ pe datele obflinute în
Clinica Urologicæ Timiøoara în urma derulærii progra-
mului de sænætate 2.2. privind diagnosticul precoce al
cancerului de prostatæ, fructificând avantajele existen-
flei unei baze de date relativ mari, cu peste 600 de do-
zæri PSA în acelaøi laborator. 

Oesterling [1] a introdus pentru prima datæ elemen-
tul vârstæ în stabilirea valorii-prag a PSA în sensul cobo-
rârii valorii prag la pacienflii tineri øi a creøterii pragului
la cei vârstnici cu scopul de a creøte specificitatea me-
todei (diminuarea numærului de rezultate fals pozitive)
insæ datele din literaturæ privind acest aspect sunt încæ
controversate. 

Obiectivul lucrærii a fost sæ studiem relaflia dintre
valoarea PSA øi detecflia cancerului de prostatæ prin
puncflie biopsie prostaticæ transrectalæ, cu alte cuvinte
sæ evaluæm în ce mæsuræ paliere diferite (4-10 ng/ml,
subdivizat în 4-7 øi 7.1-10 ng/ml øi peste 10 ng/ml) ale
PSA, coroborate cu grupa de vârstæ, sunt predictive
pentru diagnosticul cancerului de prostatæ, utilizând în
acest scop doar cazurile cu tuøeu rectal færæ suspiciu-
nea clinicæ de malignitate.

Material øi metodæ
Am analizat retrospectiv 48 cazuri cu valori ale PSA

de peste 4 ng/ml (dintr-un total de 605 subiecfli la care
s-a dozat PSA în cadrul screeningului) la care la tuøeul
rectal nu s-au decelat modificæri suspecte de cancer
prostatic. 

Au fost consemnate vârsta pacientului øi rezultatul
puncfliei biopsie prostatice (aceasta s-a efectuat digital,
neecoghidat øi a presupus prelevarea a 6 fragmente de
flesut prostatic- sextant biopsy). 

Am consemnat distinct prevalenfla globalæ a cance-
rului de prostatæ (indiferent de scorul Gleason) øi can-
cerele agresive, high grade (scor Gleason mai mare sau
egal cu 7), diferenfliat pe grupe de vârstæ (50-60 de ani,
61-70 ani øi 71-80 de ani).

Rezultate
Vârsta medie a pacienflilor din grupul studiat a fost

de 63 ani. Un numær de 17 pacienfli aparflineau grupului
de vârstæ 50-60 de ani, restul de 37 având vârste cu-
prinse între 61 øi 70 ani.

Rezultatele studiului sunt sintetizate în tabelul de
mai jos.

Vârsta 4-7 7.1-10 Total Peste Total
ng/ml ng/ml 4-10 10

ng/ml ng/ml
50-60 ani Global 0/4 2/5 2/9 4/8 6/17

(22%) (50%) (35.2%)
High grade - 0/2 0/9 4/8 4/17

61-70 ani Global 1/10 1/10 2/20 7/11 9/31
(10%) (63%) (29%)

High grade 0/1 0/1 0/20 4/11 4/31
TOTAL 1/14 3/15 4/29 11/19 15/48

(7.14%) (20%) (13.7%) (57.8%) (31.2%)

Se poate constata cæ prevalenfla cancerului de pros-
tatæ în grupul studiat a fost de 31,2% (15 cazuri din 48),
opt din cele 15 (53%) fiind cancere cu scor Gleason ≥ 7.
Toate cancerele cu grad înalt de malignitate au fost
diagnosticate la pacienfli cu PSA peste 10ng/ml.

Relaflia cancer –vârsta
Prevalenfla cancerului de prostatæ a fost asemænæ-

toare în în cele douæ grupuri de vârstæ (35.2% în grupul
50-60 de ani vs. 29% în grupul 61-70 ani), în schimb
cancerele cu grad înalt de malignitate au fost mult mai
frecvente la pacienflii mai tineri (patru din 17 – 23%)
faflæ de grupul de vârstæ 61-70 ani (patru din 31 – 12%).

Relaflia cancer - valoare PSA
Din tabelul de mai sus se poate constata cæ nu am

diagnosticat cancer de prostatæ cu grad înalt la pacien-
flii cu valori ale PSA între 4 øi 7 ng/ml iar prevalenfla can-
cerului la aceste valori ale PSA a fost de 7.14%, de
aproape 5 ori mai micæ decât întregul grup în ansam-
blu. Situaflia a fost diferitæ în cazul pacienflilor cu valori
ale PSA între 7-10 ng/ml, la care am diagnosticat can-
cer prostatic în 20% din cazuri. Per global, se constatæ
prevalenfla cancerului de prostatæ de 13.7% la PSA între
4 øi 10 ng/ml, respectiv 57.8% la PSA peste 10 ng/ml.

Relaflia cancer-vârstæ-PSA
Este de remarcat faptul cæ în cadrul grupului de

vârstæ 50-60 de ani prevalenfla cancerului de prostatæ a
fost de 2.5 ori mai mare la pacienflii cu PSA peste 10
ng/ml faflæ de de cei cu PSA între 4-10 ng/ml (50% vs.
22%) pe când în grupul de vârstæ 61-70 ani diferenfla a
fost de 6 ori mai mare (63% la PSA peste 10 ng/ml vs.
10% la PSA între 4 øi 10 ng/ml).

Discuflii 
La ora actualæ existæ controverse privind rolul

screeningului în cancerul de prostatæ. Oesterling [1] a
introdus pentru prima datæ elementul vârstæ în stabili-
rea valorii-prag a PSA în sensul coborârii valorii prag la
pacienflii tineri øi a creøterii pragului la cei vârstnici cu
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scopul de a creøte specificitatea metodei (diminuarea
numærului de rezultate fals pozitive) insæ datele din li-
teraturæ privind acest aspect sunt încæ controversate.
Se apreciazæ cæ un bærbat trecut de 50 de ani are pro-
babilitatea de 1 din 6 de a fi eventual diagnosticat cu
cancer de prostatæ dacæ este inclus într-un program de
screening iar probabilitatea ca acesta sæ decedeze
datoritæ cancerului de prostatæ este de 1/30 [2]. Nu
existæ studii prospective, randomizate, controlate care
sæ indice dacæ efectuarea screeningului pentru cance-
rul de prostatæ - costisitoare în cazul în care se aplicæ pe
un numær foarte mare de subiecfli - scade mortalitatea
prin cancer de prostatæ sau dacæ prelungeøte supravie-
fluirea. Se poate însæ constata, odatæ cu utilizarea pe
scaræ largæ a PSA, o scædere a cazurilor de cancer de
prostatæ local avansate sau metastatice øi creøterea nu-
mærului de cazuri curabile [3] . 

Screeningul în cancerul de prostatæ cuprinde douæ
componente: tuøeul rectal øi dozarea PSA seric total. 

În mod clar, decelarea unui nodul suspect în pros-
tatæ la tuøeul rectal, dublatæ de valori mai mari ale PSA
echivaleazæ cu probabilitatea mai mare ca în respectiva
prostatæ sæ existe un volum tumoral mai mare decât în
cazul în care tuøeul rectal este normal, prin urmare pro-
babilitatea ca la puncflia-biopsie-prostaticæ sæ se dece-
leze cancerul prostatic este mai mare. 

Problema delicatæ este însæ legatæ de situafliile în
care se deceleazæ valori mai mari ale PSA în condifliile
unui tuøeu rectal normal. Pentru a creøte sensibilitatea
metodei (PSA) în decelarea cancerului de prostatæ s-a
sugerat chiar reducerea valorii prag a PSA de la 4 ng/ml
la 2,5 ng/ml însæ aceasta reduce mult specificitatea
metodei prin numærul mare de rezultate fals pozitive.
Datele din literaturæ indicæ faptul cæ biopsia prostaticæ
peste valoarea-prag de 4 ng/ml permite decelarea a
aproximativ 70% din cancere, 30-35% dintre acestea
fiind la pacienfli cu PSA între 4 øi 10 ng/ml [4] , în grupul
nostru valoarea fiind de 4 cazuri din 15 (26%). Datele
din literaturæ indicæ o probabilitate de 67% de cancer
de prostatæ la valori ale PSA de peste 10 ng/ml, în
grupul nostru valoarea fiind de 57.8%).

Pe de altæ parte, adepflii reducerii valorii prag la 2.5
ng/ml aratæ cæ în intervalul 2.5-4 ng/ml s-a diagnosticat
cancer de prostatæ la 15% din cazuri iar dintre acestea
prevalenfla cancerului de prostatæ de grad înalt (high
grade – scor Gleason mai mare sau egal cu 7) a fost de
25%, prin urmare la 1 din 24 pacienflii cu PSA între 3 øi
4 s-a diagnosticat cancer de prostatæ agresiv. 

În grupul studiat de noi se constatæ trei aspecte
importante:

ã diferenfla mare între prevalenfla cancerului de
prostatæ pe palierul 4-7 ng/ml faflæ de 7-10 ng/ml
(7% vs.20%). Mærimea grupului nu ne oferæ date su-
ficiente legate de eventuale diferenfle în cadrul
aceluiaøi grup de vârstæ.

ã diferenfle semnificative în cadrul grupelor de vârstæ
50-60, respectiv 61-70 privind prevalenfla canceru-
lui la PSA sub 10 øi peste 10 ng/ml (22%vs 50%, res-
pectiv 10%, vs. 63%).

ã prevalenfla crescutæ a cancerului cu grad crescut de
malignitate în grupul studiat (8/15 cazuri, 53%),
toate la pacienfli cu PSA peste 10 ng/ml. Aøadar ju-
mætate dintre cazurile diagnosticate cu cancer de
prostatæ au tumori cu agresivitate crescutæ, benefi-
ciind de tratamentul precoce.

Se cuvine sæ subliniem faptul, oarecum surprinzæ-
tor, cæ rezultatele obflinute sunt superpozabile cu da-
tele din literaturæ deøi toate biopsiile prostatice trans-
rectale le-am efectuat digital, færæ eco-ghidaj (de aces-
ta dispunem doar de câteva luni). Se pare cæ respecta-
rea principiului sectorializærii suprafeflei prostatice øi
recoltarea de 6 fragmente (câte una din bazæ, mijloc øi
apex de fiecare parte) asiguræ o ratæ de detecflie accep-
tabilæ. De fapt, biopsia prostaticæ transrectalæ efectuatæ
ecoghidat nu aduce beneficii semnificative per se în
ceea ce priveøte depistarea cancerului de prostatæ doar
prin puncflionarea leziunii hipoecogene prostatice ci
mai ales prin acurateflea preleværii de fragmente din
zonele „ sextant” (în cazul preleværii de 6 fragmente) øi
a zonelor laterale sextantei (când se preleveazæ 12
fragmente) [5,6]. Se apreciazæ, însæ, cæ aproximativ
20% din cancere sunt nediagnosticate prin sextant
biopsy faflæ de 12 fragmente prelevate [7]. La ora actua-
læ în tehnica biopsiei ecoghidate flinem seama de rezul-
tatele publicate de Djavan øi concretizate prin ceea ce
este cunoscut drept nomogramele Viena (numærul de
fragmente prelevate în funcflie de vârstæ øi volumul
prostatei precum øi valoarea PSA) [8].

Deøi nu face parte din obiectul acestei lucræri, men-
flionæm cæ pacienflii cu biopsii negative au fost re-biop-
siafli sau urmærifli, dupæ caz, în funcflie de valorile PSA
total, PSA liber øi velocitæflii PSA. Pacienflii cu PSA între
4-10 øi PSA liber sub 10% øi cei cu PSA peste 10ng/ml øi
PSA liber sub 25% - rebiopsiere, cu diagnosticul a 2 noi
cazuri, câte unul din fiecare grup. Ceilalfli pacienfli au
fost urmærifli în funcflie de velocitatea PSA (pragul de
rebiopsiere de 0,5ng/ml/an).
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Rezumat

Introducere. Obiective La ora actualæ existæ controverse privind valoarea predictivæ a PSA între 4 øi 10 ng/ml (zona
gri) pentru diagnosticul cancerului de prostatæ, aceasta fiind influenflatæ de vârstæ, valoarea PSA øi rezultatul tuøeului
rectal. Obiectivul studiului este de a evalua în ce mæsuræ palierele diferite ale PSA sunt predictive pentru diagnosticul
de cancer de prostatæ prin puncflie biopsie transrectalæ unicæ.
Material øi metodæ Am analizat retrospectiv corelaflia dintre valoarea PSA total øi rezultatele puncfliei biopsie
prostatice transrectale în funcflie de grupa de vârstæ (50-60 ani øi 61-70 ani) øi valoarea PSA (zona gri, subdivizatæ în
douæ intervale – 4-7 ng/ml øi 7,1-10 ng/ml øi valorile PSA de peste 10 ng/ml) în condifliile în care pacienflii incluøi în
screening aveau prostata normalæ la tuøeul rectal.
Rezultate Din 605 dozæri PSA, valori de peste 4 ng/ml am consemnat la 48 cazuri, dintre care între 4 øi 7 ng/ml la 14
cazuri, iar între 7,1 øi 10 la 15 cazuri. Valori mai mari de 10 ng/ml am consemnat la 19 cazuri. Valoarea predictivæ a PSA
a fost de 7,14% pentru PSA între 4 øi 7, de 20% pentru PSA între 7,1 øi 10 ng/ml øi de 57,8% pentru valori ale PSA mai
mari de 10 ng/ml.
Concluzii Valoarea predictivæ a PSA pentru depistarea cancerului de prostatæ prin puncflie biopsie prostaticæ
transrectalæ, nonecoghidatæ, ca primæ proceduræ, a fost de 13,7% pentru PSA între 4 øi 7 ng/ml øi de 57% pentru PSA
mai mare de 10 ng/ml. PSA dovedindu-se un bun test pentru detecflia cancerului de prostatæ.

Cuvinte cheie: cancer de prostatæ, screening, PSA

Concluzii
Valoarea predictivæ a PSA în diagnosticul cancerului

de prostatæ prin puncflie biopsie transrectalæ ca primæ,
unicæ proceduræ este de 31.2%, este maximæ (63%) la
pacienfli între 61 øi 70 ani cu PSA peste 10 ng/ml øi
minimæ la cei din grupa de vârstæ 61-70 de ani cu PSA
între 4 øi 10 ng/ml (10%).
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