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Abstract

Introduction: The discovery of prostate specific antigen (PSA) and the use of serum markers represented a step forward in
the diagnosis of prostate cancer (PC).  Based on substantial clinical experience in diagnosis and treatment of PC (1442 PC
cases admitted in our clinic during 2005-2009 and over 90 radical prostatectomies) of the team of urologists in the Clinic of
Urology of “Prof. Dr. Th. Burghele” Clinical Hospital, this paper brings forward the main technical aspects of prostate biopsy
(PBP), surgical technique used, complications of intra / postoperative and analyze the short term results. The main objective
of this study is to present our experience in an area where the number of cases of PC radically operated at national level is
still very small. 
Methods: in a period of 10 years, 01/01/1999 - 12/31/2009, in our clinic, 123 patients with CP aged 48-74 years were
operated using the radical prostatectomy (RP). The indication for prostate biopsy (PBP) consisted in PSA values that
exceeded the maximum of 4 ng / ml, in the beginning of the study and in recent years, 2.5 ng / ml. PBP consisted in, at first,
into prostate punctures ultrasound “targeted” especially in suspicious areas, then regardless of TRUS aspect we used the
randomized biopsy, with a number of punctures correlated to prostate volume (minimum 6, max 12). In most cases we
performed 10 biopsies. Classification, based on the clinical stage of the 123 operated patients was: T1 cT1 - 77 cases, T2 cT2a
- 25 cases; cT2b - 15 cases; ≥ cT3 - 6 cases. We used the classic RP technique, described by P.C.Walsh, lymphadenectomy
always representing the first time surgical.
Results: From all the patients operated for PC, in our records, at least 3 years after the operation, there are still 43 cases. At
1-2 years we still have in evidence 45 patients. We can appreciate that, among patients followed for a minimum of 3 years
postoperatively, 70 patients (57%) with PC can be considered cured because they needed no other therapy and their PSA
remained below 0.02 ng / ml. For the patients with a postoperative follow-up period shorter than 3 years, in 78.3% cases
the serum PSA values were maintained below 0.02 ng / ml.  Related to Gleason score, in 48% cases there was concordance
between biopsy and RP piece, in 39% cases the puncture fragments had a lower score compared to RP piece and at 13% of
the patients there was higher score; the most common cause of discrepancy was sampling error. The histological
correlation between preoperative clinical stage and the pathologic clinical stage appreciated on the piece of RP was 57%.
The most important late postoperative complications of RP were urinary incontinence and erectile dysfunction.  In our
group, after over a year of surveillance, the total urinary incontinence was recorded in 11 cases (8.9%). Erection was
maintained after bilateral preservation of bandelets in 59% of patients and in 22% of cases after unilateral preservation of
bandelets. At one year after the intervention only 66% of all our patients, had the potency preserved. Due to the short
follow-up interval we cannot say that our operated patients had a benefit in terms of overall survival.

Key words: Prostate cancer, prostatic specific antigen, transrectal ultrasound-guided biopsy, randomized sextant or
extended prostatic puncture, Gleason score, radical prostatectomy, epidural catheter, Santorini plexus, neurovascular strip,
retrograde cystography, urinary incontinence, erectile dysfunction
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ee Introducere
Descoperirea antigenului prostatic specific (P.S.A) øi

utilizarea valorilor serice ale acestui marker a reprezen-
tat un pas înainte în diagnosticul cancerului de prosta-
tæ (CP). De-a lungul unei experienfle care se apropie de
30 ani valoarea P.S.A-ului în diagnosticul CP øi implica-
fliile acestuia în tratamentul radical al acestei afecfliuni
au fæcut ca literatura medicalæ, ce a dezbætut aceste su-
biecte, sæ se îmbogæfleascæ cu peste 20000 de articole
pe an.

Utilizarea extensivæ a P.S.A–ului seric a avut drept
consecinflæ creøterea numærului de pacienfli cu CP aflafli
în stadiul T1c, de la 29,9% (1990-1994) la 78,3% (2004-
2006) [1]. De asemenea, proporflia tumorilor în stadiul
pT2a a crescut de la 10% (1988-1995) la 69,4% (2001-
2006). Timp de aproape 3 decenii s-a observat cæ tu-
morile în stadiul pT2a au fost reduse în volum øi 59%
dintre cazurile studiate au prezentat un scor Gleason
sub 6 [2]. Ultimele studii realizate pe baza cazurilor tra-
tate prin prostatectomie radicalæ (PR) au arætat prezen-
fla unor tumori focale, de mici dimensiuni în cazul paci-
enflilor cu boalæ cu risc scæzut [3-5]. Mai mult, s-a con-
statat cæ aceøti pacienfli au prezentat leziuni focale uni-
laterale [5-7]. 

Conform studiului CaPSURE proporflia tumorilor cu
risc scæzut aproape s-a dublat de la 27,5% (1990-1994)
la aproximativ 46,4% (2000-2001) [1].

Recent Polascik øi colab. au constatat cæ potrivit
gradului de implicare tumoralæ (PTI) tumorile cu volum
redus (PTI<5%) au devenit mult mai frecvente în ultimii
ani (2001-2006) [2].

Dupæ stabilirea diagnosticului de CP urologul este
pus sæ aleagæ între a realiza o extirpare „eficientæ” a
flesuturilor prostatice øi periprostatice øi în acelaøi timp,
a respecta integritatea structurilor neurovasculare,
care asiguræ desfæøurarea fiziologicæ urinaræ øi sexualæ.
Nu în pufline cazuri, realizarea unuia dintre obiective
presupune renunflarea, deliberatæ, la celælalt.

Aceste date noi necesitæ o regândire a diagnosticu-
lui øi tratamentului radical al CP.

Deøi actual, în România, existæ mai multe posibili-
tæfli de tratament radical al CP (brahiterapie, criotera-
pie, HIFU, Rx terapie, etc) PR ræmâne o provocare
pentru majoritatea urologilor.

Pe baza unei experienfle clinice semnificative în di-
agnosticul øi tratamentul CP (1442 cazuri de CP inter-
nate în clinicæ în perioada 2005 - 2009 øi peste 90 de
PR) a colectivului de urologi din Clinica de Urologie a
Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, în aceastæ lu-
crare aducem în discuflie principalele aspecte tehnice

legate de puncflia biopsie prostaticæ (PBP), tehnica
operatorie folositæ, complicafliile intra/postoperatorii,
precum øi analiza rezultatelor, pe termen scurt. Obiec-
tivul principal a fost adæugarea experienflei noastre în
acest domeniu în care, chiar la nivel naflional, numærul
de cazuri de CP diagnosticate în stadiile localizate øi
operate radical este încæ foarte mic.

Material øi metodæ
Într-o perioadæ de 10 ani, 1.01.1999-31.12.2009, în

clinica noastræ au fost operafli, prin PR un numær de 123
pacienfli cu CP cu vârsta cuprinsæ între 48-74 ani. 

În primele 5 luni din 2010, în clinicæ, au mai fost
operate, prin PR, încæ 28 cazuri.

Caracteristicile lotului nostru de studiu sunt redate
în tabelul 1:

Tabel 1: Caracteristicile lotului de 123 cazuri 
de CP tratafli radical 

Caracteristici Pacienfli cu CP
tratafli prin cu PR

Nr. 123
Vârsta medie 60,30 ani 

+/- 7,106
PSA 3,5 – 20,3 ng/ml

+/- 5,957
Vol. Prostatæ 34 – 72 cc
Nr. Biopsii 6 – 14 /pacient

Numærul cazurilor de CP operate anual prin PR, în
intervalul 1999 – 2009 poate fi observat în figura 1:

Fig. 1: Numærul cazurilor de CP operate anual în perioada 1999 – 2009

Se poate observa cæ numærul cazurilor de CP opera-
te anual, a fost în continuæ creøtere (3). Aceastæ variaflie,
o putem explica prin lipsa unei metodologii corecte în
stabilirea diagnosticului de CP în prima perioadæ a
acestui interval de studiu (4).

Din punct de vedere al posibilitæflilor de diagnostic
dispuneam de ecografie transrectalæ cu puncflie ghi-
datæ (ETR-P) din 1994 (8) øi de teste pentru dozarea
PSA-ului seric din 1996 (9). Cu toate acestea numærul



SStt
uudd

iiii 
ccll

iinn
iicc

ee

2255nr. 3 / 2010 • vol 9 Revista Românæ de Urologie

cazurilor „suspecte” de CP, care au fost trimise pentru
PBP a fost foarte mic. Explicaflia acestei situaflii rezidæ în
faptul cæ s-a continuat o veche „tradiflie”, în diagnosti-
cul CP, bazatæ exclusiv pe tuøeul rectal (TR). Atunci
când TR nu ridica nici o suspiciune, pacienflii erau tri-
miøi la puncflie doar atunci când valoarea P.S.A-lui seric
depæøea o valoare consideratæ „semnificativæ” (ex.15-
20 ng/ml), pentru a putea stabili diagnosticul. 

Ne aflam în situaflia de a avea un mijloc eficient de
diagnostic al CP în stadii incipiente (P.S.A-ul seric), dar
nu am avut încredere în el øi nu l-am folosit corect.
Atunci când experienfla noastræ a crescut øi am consta-
tat cæ, la pacienflii operafli pentru CP, la valori ale P.S.A-
ului mai mari de 20 ng /ml, existæ, în majoritatea
cazurilor, invazia veziculelor seminale, invazia ganglio-
nilor regionali, margini pozitive, am început sæ indicæm
PBP la valori care depæøeau foarte puflin pragul maxim
de 4 ng/ml, sau, în ultimii ani, de 2,5 ng/ml.

Apreciem ca fiind de o deosebitæ importanflæ atitu-
dinea noastræ legatæ de modalitatea de realizare a PBP.
În perioada de început am încercat sæ facem puncflii
„flintite”, în zonele la care TR –ul evidenfliase ceva „sus-
pect” sau în cele la care ETR evidenflia o imagine hipo-
ecoicæ øi/sau asimetricæ, considerate a fi, cu cea mai
mare probabilitate, CP. În aceastæ situaflie, dacæ aceste
zone nu puteau fi decelate la TR sau cu ocazia ETR, nu-
mærul de PBP era mic sau pacienflilor nu li se fæcea
puncflie deloc. 

Experienfla acumulatæ ulterior ne-a determinat sæ
utilizæm øi valorile peste 4 ng/ml ale P.S.A –ului seric în
indicaflia de puncflie øi indiferent de aspectul ETR aceøti
pacienfli sæ fie puncflionafli, sistematic, randomizat, iar
numærul de puncflii sæ creascæ, în concordanflæ cu volu-
mul prostatic (minim 6, max 12). O datæ cu aceaste
schimbæri, am înregistrat o creøtere semnificativæ a nu-
mærului de cazuri de CP diagnosticate, majoritatea, în
stadii operabile ( 6 ).

Actual protocolul nostru de diagnostic cuprinde:
cuantificarea, cu ajutorul I-PSS –ului, a simptomatolo-
giei urinare joase (LUTS ), TR-ul, determinarea P.S.A
–ului seric a raportului P.S.A total/liber øi, în funcflie de
acestea, ETR cu puncflie randomizatæ, multiplæ.

În lotul nostru de studiu simptomatologia urinaræ
joasæ, cuantificatæ cu ajutorul I–PSS, a fost clinic mani-
festæ la 88%* din cazurile operate , dupæ cum urmeazæ:

simptomatologie minimæ: 29 cazuri;
simptomatologie medie: 43 cazuri;
simptomatologie severæ: 36 cazuri.

* færæ simptomatologie: 15 cazuri

Tuøeul rectal a fæcut parte din protocolul obligato-
riu de explorare a tuturor pacienflilor fiind considerat
„suspect” la un numær de 33 pacienfli (27 %). Corespon-
denfla dintre TR øi valoarea P.S.A-ului seric, la cei 123
pacienfli cu PR, a fost urmætoarea (vezi fig. 2):

Fig. 2: Relaflia dintre valoarea P.S.A-ului seric, 
suspiciunea ridicatæ de TR øi numærul de CP diagnosticate

P.S.A–ul seric a fost elementul cheie în stabilirea
diagnosticului de CP. În mod arbitrar, am coborît pra-
gul maxim al P.S.A- ului, deoarece procentul de CP des-
coperite în intervalul 3-4 ng/ml este, conform datelor
din literaturæ, de 26,9% øi majoritatea sunt CP semni-
ficative clinic (8). În acest fel am încercat sæ vedem dacæ
øi în experienfla noastræ aceastæ scædere aduce un be-
neficiu în diagnosticul CP.

Am avut un numær de 38 pacienfli cu valori ale PSA
între 2,5- 3,9 ng/ml, la care TR–ul nu a ridicat nici o
suspiciune. La opt din aceøti pacienfli (21 %) puncflia a
pus în evidenflæ CP. Dacæ valoarea limitæ a P.S.A-ului nu
ar fi fost coborîtæ, indicaflia de PBP nu ar fi existat øi cei
opt pacienfli nu ar fi fost diagnosticafli. Celor opt pa-
cienfli li s-a practicat câte o PBP sextantæ. Tofli aceøti pa-
cienfli au avut un volum al prostatei mai mic de 50 cc.
Scorul Gleason a fost 6, în 5 cazuri, respectiv 7, în cele-
lalte 3 cazuri.

Dintre pacienflii operafli pentru CP, 77 (62,60 %) au
fost puncflionafli datoritæ valorilor crescute al P.S.A–ului
seric, descoperite întâmplætor, cu ocazia unei verificæri
de rutinæ. Puflin, dacæ luæm în consideraflie cæ acest test
nu este considerat ca o explorare obligatorie în siste-
mul asigurærilor de sænætate din Romania.

La pacienflii la care indicaflia a fost stabilitæ pe baza
valorilor crescute ale P.S.A –ului seric, PBP a fost multi-
plæ, incluzând zona perifericæ a ambilor lobi, realizatæ
în manieræ randomizatæ, cu ajutorul ghidajului ecogra-
fic transrectal.

Excepfliile au fost reprezentate de cazurile la care
valoarea P.S.A.–ului seric a fost mai mare de 20 ng/ml øi
TR-ul a evidenfliat zone de consistenflæ suspectæ pentru
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CP. În majoritatea cazurilor, la aceøti pacienfli, am prac-
ticat puncflia directæ, multiplæ, ghidatæ digital sau eco-
grafic a zonei considerate „suspecte” øi trei puncflii în
lobul contralateral.

Am practicat minim øase puncflii, conform schemei
lui Hodge øi maxim patrusprezece. În ultima situaflie
douæ dintre puncflii au fost fæcute în zona tranziflionalæ.
Era vorba de pacienfli care mai aveau o puncflie nega-
tivæ în antecedente øi la care valoarea P.S.A-ului conti-
nua sæ creasca (vezi. fig. 3):

Fig. 3: Schema de puncflie prostaticæ randomizatæ, 
extinsæ a zonei periferice 

Cel mai frecvent am utilizat puncflia cu 10 fragmen-
te bioptice prostatice.

Deosebit de important, în stabilirea numærului de
puncflii, a fost volumul prostatei, determinat, înaintea
puncfliei, cu ajutorul ETR. Din experienfla noastræ a re-
zultat cæ, un protocol de biopsie care confline mai mult
de 8 puncflii este util doar în cazul prostatelor cu volu-
me mai mari de 60 cc.

Am utilizat PBP, alæturi de TR øi P.S.A în stadierea
clinicæ a CP. PBP poate contribui la stadierea clinicæ,
preoperatorie a CP cu condiflia de a fi realizatæ tehnic
corect (vezi foto 1):

Foto 1:
PBP - alæturi de zona 

de carcinom pot fi
vizualizate: capsula

prostatei øi græsimea
periprostaticæ care 

nu sunt invadate 
tumoral –diagnostic,

CP intracapsular

Foto 2: 
PBP- capsula prostatei

øi græsimea
periprostaticæ sunt
invadate tumoral –

diagnostic CP
extracapsular 

Nu în toate cazurile am reuøit sæ obflinem astfel de
fragmente. Din punct de vedere tehnic, înainte de a fi
declanøat de sistemul automat de puncflie, acul trebuie
plasat în aøa fel încât sæ nu deprime capsula prostaticæ
(imaginea ecograficæ). În aceastæ poziflie ancoøa acului
va recolta græsime periprostaticæ, capsulæ, flesut prosta-
tic normal øi patologic (vezi fig. 4): 

Fig. 4: Modalitatea de plasare a acului de puncflie pentru recoltare a
fragmentelor bioptice 

Clasificarea, corespunzætoare stadiului stabilit pe
criterii clinice, a celor 123 cazuri de CP operate a fost
(vezi tabel 4): 

Tabel 4: Clasificarea stadialæ a 123  cazuri de CP

Stadiu clinic 123 cazuri de CP 
cT1 77 ( 62,60 % )
cT2a 25 (20,32 %)
cT2b 15 (12,19 %) 
≥cT 3 6 (  4,96 % )

Tehnica operatorie utilizatæ de noi pentru PR este
cea clasicæ, descrisæ P.C.Walsh. 

Dupa disecflia spafliului retropubian am efectuat in-
cizia foiflei viscerale a fasciei endopelvine pe fafla latera-
læ a prostatei øi am disecat fascia preprostaticæ cât mai
anterior, pentru a permite mobilizarea lateralæ a ban-
deletelor neurovasculare. Nu am utilizat cauterul elec-
tric. În funcflie de stadiul de boalæ, stabilit preoperator,
øi situaflia anatomicæ localæ am încercat menflinerea
uni- sau bilateral a bandeletelor neurovasculare, indife-
rent de vârstæ ori de câte ori acest lucru a fost posibil.

Hemostaza plexului venos retropubian a fost reali-
zatæ cu fire ancorate de vicryl „0”.

Întotdeauna, când a fost posibil, am menajat colul
vezical øi am practicat modelarea acestuia în rachetæ.
De asemenea, am fæcut eversia mucoasei vezicale la
fiecare caz. Pentru neoanastomozæ uretro-vezicalæ am
folosit 6 fire de vicryl „000”.

Limfadenectomia a fost practicatæ în toate cazurile
ca prim timp operator. La pacienflii care au avut indica-
flie de PR am practicat limfadenectomia bilateralæ,
limitatæ la fosa obturatorie. Atunci când scorul Gleason
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a fost mai mare de 7, existau mai mult de 2 fragmente
bioptice pozitive sau P.S.A–ul a fost mai mare de
10 ng/ml, am extins aceastæ limfadenectomie dincolo
de aria obturatorie.

Un singur fragment bioptic pozitiv la puncflie, cu
P.S.A mai mic de 10 ng/ml, Gleason < 7, a fost întâlnit
în 73 din 77 cazurile clasificate în stadiul clinic T1c. La
aceøtia am continuat limfadenectomia cu PR indiferent
de aspectul clinic apreciat intraoperator. În 75 % din
aceste cazuri, la examenul histopatologic s-a constatat
o limfangitæ inflamatorie. În 25% din cazuri (18 paci-
enfli) examenul anatomopatologic al piesei de PR a evi-
denfliat invazia capsularæ. Nu am înregistrat nici un caz
de invazie ganglionaræ. 

În 4 cazuri, dintre cele clasificate T1c, valoarea
P.S.A-ului a fost > 10 ng/ml, scorul Gleason > 7 øi CP a
apærut pe mai mult de un fragment de puncflie. Din
aceastæ grupæ de pacienfli doar 2 cazuri s-au gæsit în
stadiul localizat. În celelalte 2 cazuri, invazia capsularæ
a fost prezentæ într-un singur caz la care s-a adæugat øi
invazia veziculei seminale (2,5% din toate cazurile).

În 40 de cazuri, am apreciat clinic cæ pacienflii se
gæsesc în stadiul cT2.

Dintre aceøtia în 28 cazuri scorul Gleason a fost < 7
iar valoarea P.S.A–ului între 2,6 -10 ng/ml. La 80% din-
tre ei (22 cazuri) examenul anatomopatologic al piesei
de PR a confirmat aceastæ stadiere. În 6 cazuri însæ,
invazia capsulei a fost prezentæ.

În celelalte 22 cazuri apreciate clinic ca fiind în sta-
diul localizat, scorul Gleason a fost > 7 iar valoarea
P.S.A–ului a fost > 10 ng /ml. La acest lot de pacienfli
doar în 5 cazuri stadiul localizat a fost confirmat. La
ceilalfli pacienfli, în 11 cazuri a fost consemnatæ invazia
capsulei, la care în 3 cazuri s-a adæugat invazia vezicu-
lelor seminale øi în alte 3 cazuri invazia ganglionaræ
(vezi foto 3):

A B
Foto 3: piese operatorii – prostatectomie radicalæ  -  

A,  færæ margini pozitive; B - cu margini pozitive (infiltrarea tumoralæ
a mai mult de 1/2 din lobul stg a veziculei seminale øi a apexului)

În 6 cazuri preoperator am apreciat cæ stadiul de
boalæ a fost cT3a. Am extins indicaflia operatorie øi la
aceastæ categorie de pacienfli deoarece vârsta acestora

era sub 65 ani øi PBP aræta cæ doar un singur fragment
din 10 a fost pozitiv pentru CP. Valoarea P.S.A -ului seric
a fost > 15 ng /ml în toate cazurile 

La 66,6% (4 cazuri) dintre aceste cazuri examenul
anatomopatologic a evidenfliat invazia capsularæ. În 3
cazuri invazia veziculelor øi a grupelor ganglionare a
fost consemnatæ. În aceastæ situaflie doar 2 pacienfli în-
cadrafli cT3a au avut un beneficiu terapeutic în urma PR.

Intraoperator ne-am confruntat cu urmætoarele
complicaflii: 

Sângerarea intra-operatorie a fost cuprinsæ între
150 - 1500 ml, necesitând transfuzarea intra- øi post-
operator a 1- 4 unitæfli de sânge integral. În 4 cazuri,
sângerarea intra-operatorie a fost între 1500 -2000 ml.

Sângerarea a fost consideratæ importantæ atunci
când a fost mai mare de 500 ml. În toate cazurile, sân-
gerarea a fost opritæ, dar a prelungit mult timpul ope-
rator, iar secflionarea peretelui uretral anterior s-a reali-
zat cu dificultate cu apariflia problemelor postoperato-
rii de continenflæ.

În 13 cazuri, sângerarea s-a produs prin controlul
deficitar al plexului venos preprostatic øi în 8 din cazuri
datoritæ sângerærilor din bandeletele vasculonervoase.
În aceastæ ultimæ situaflie, sângerarea a impus sacrifica-
rea unilateralæ a bandeletei în 4 cazuri øi bilateralæ, în 3
cazuri.

În scop de hemostazæ plexul venos preprostatic a
fost suturat cu fir multifilament, cu rezorbflie medie,
trecut cu acul øi uneori fixat la periostul simfizei pubie-
ne. Aceastæ manevræ ni s-a pærut mai bunæ decât trece-
rea unei pense în “L“ în spatele plexului venos, pentru a
prinde firul de hemostazæ. În toate situafliile am practi-
cat “însæilarea“, cu fir de nylon, a venelor de pe fafla an-
terioaræ a prostatei pentru a împiedica refluxul venos.

Pentru diminuarea sângerærii intraoperatorii am
apelat øi la:
o poziflia cât mai declivæ a membrelor inferioare în

condifliile unui Trandellenburg accentuat;
o montarea, preoperatorie unui cateter peridural prin

care intraoperator se injecteazæ ropivacainæ în con-
centraflie de 1%, aproximativ 15-20 ml, care asiguræ
4 ore de anestezie chirurgicalæ (cu relaxare muscu-
laræ); rezultatul este realizarea unei simpatectomii
chimice cu diminuarea sângerærii intraoperatorii,
precum øi posibilitatea menflinerii (prin injectæri
repetate, a 4-6 ml/h de ropivacainæ 0,2%) a unei
analgezii foarte bune, în primele 48 de ore postope-
rator, recuperarea pacienflilor fiind spectaculoasæ;

o diminuarea hidratærii intravenoase intraoperatorii
(500 ml/h).
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Pentru verificarea anastomozei vezicouretrale, in-
traoperator, am practicat testul de etanøeitate (200 cc
de ser introdus pe sonda uretralæ) la tofli pacienflii. Dacæ
testul a fost bun (doar o micæ cantitate de lichid exte-
riorizatæ perivezical) în balonul sondei Foley, plasatæ
transuretrovezical, s-au introdus 20 cc øi s-a montat un
lavaj continuu pentru 48 ore.

În toate cazurile am læsat un tub de drenaj, peria-
nastomotic, scos prin contraincizie.

Timpul operator a fost, la început de 4 ore øi a scæ-
zut progresiv pânæ 2,5 ore. 

Mobilizarea pacienflilor a fost precoce, în primele 24
- 48 ore øi din a treia zi postoperator aceøtia au început
exercifliile Kahler.

Postoperator, la 5-7 zile, s-a efectuat o cistografie
retrogradæ, pe sonda uretralæ, cu film antero-posterior
øi lateral pentru a aprecia etanøeitatea anastomozei.
Dacæ cistografia nu aratæ nici o pierdere, atunci sonda
uretralæ a fost scoasæ în aceeaøi zi sau în ziua urmætoare
(vezi foto 4): 

Foto 4: Cistografia retrogradæ, la 6 zile postoperator, 
aratæ o micæ soluflie de continuitate, posterior, 

la nivelul anastomozei uretro-vezicale

Am utilizat tratamentul hormonal adjuvant la cei 4
pacienflii cu PR øi valori > 20 ng/ml, ale P.S.A –ului seric.

Rezultate
Dintre tofli pacienflii operafli pentru CP, în evidenfla

noastræ, la minim 3 ani postoperator, sunt 43 cazuri. La
1-2 ani avem în evidenflæ 45 pacienfli.

Postoperator, precoce, am înregistrat un deces prin
ischemie miocardicæ acutæ. 

Putem aprecia cæ, dintre pacienflii, urmærifli pe o pe-
rioadæ de minim 3 ani postoperator, 70 de pacienfli
(57%) cu CP pot fi considerafli vindecafli deoarece nu au
avut nevoie de nici o terapie, iar P.S.A–ul se menfline
sub 0,02 ng/ml.

Pentru pacienfli cu CP, operafli prin PR øi pentru care
nu avem încæ 3 ani de urmærire postoperatorie, în 78,3%
din cazuri P.S.A–ul seric se menfline sub 0,02 g/ml.

Apreciem cæ procentul mai mare al pacienflilor conside-
rafli potenfliali vindecafli, este mai mare deoarece selec-
flia în vederea intervenfliei, a fost mult mai riguroasæ în
ultimii 2 ani.

Postoperator am înregistrat un numær de complica-
flii precoce.

Dintre acestea, cele mai frecvente au fost: 
o drenajul prelungit (peste 6 zile) al urinei pe tub 

– 5 cazuri;
o supuraflia plægii – 6 cazuri;
o dehiscenfla anastomozei - 1 caz; dehiscenfla anasto-

mozei a fost parflialæ (jumætatea posterioaræ) øi s-a
rezolvat prin reintervenflie, la 16 zile, iar pacientul a
avut o evoluflie simplæ fiind continent postoperator;

o fenomene dizectazice severe, însoflite de hematurie
macroscopicæ (cauzate de firele de suturæ) - 1 caz;

o stare febrilæ - 3 cazuri.

Într-un singur caz, în primele 12 ore, post operator,
pacientul a acuzat dureri precordiale, iar traseul EKG a
înregistrat ischemie miocardicæ acutæ urmatæ, în câte-
va ore, de exitus (0,8 %).

Am înregistrat un numær de 89 cazuri (72,3%) de in-
continenflæ urinaræ, la scoaterea sondei uretrale. Dintre
acestea, în 68 cazuri, continenfla a fost restabilitæ în to-
talitate în primele 45 de zile. Dupæ 90 de zile, alfli 4 pa-
cienfli au recæpætat în totalitate continenfla.

La 34 pacienfli nu am avut nici o problemæ de conti-
nenflæ la scoaterea cateterului uretral.

Dintre pacienflii care, imediat postoperator, au avut
pierderi de urinæ majoritatea au acuzat aceastæ pier-
dere la schimbarea pozifliei, odatæ cu apariflia senzafliei
de micfliune (pânæ sæ ajungæ pacientul la toaletæ), sau
spontan în poziflie ortostaticæ. Cantitatea de urinæ pier-
dutæ a variat de la câteva picæturi la 150 -200 ml. Pânæ
la corectarea incontinenflei, pacienflii au utilizat tam-
poane absorbante.

La un numær de 11 pacienfli, cu ocazia controlului
de la 6 luni postoperator, am constatat cæ purtau scu-
tece pentru incontinenflæ deøi erau „uscafli”. Totuøi
aceøti pacienfli aveau încæ imperiozitate micflionalæ øi
utilizau pampers pentru a se putea deplasa „în sigu-
ranflæ”. Cu tratament anticolinergic doar 5 dintre ei au
renunflat la elementul de „siguranflæ”.

Cele mai importante complicaflii postoperatorii tar-
dive ale PR au fost însæ incontinenfla urinaræ øi disfunc-
flia erectilæ.

La peste un an, postoperator, au fost înregistrate in-
continenflæ urinaræ totalæ în 11 cazuri (8,9%).

Incontinenfla totalæ de urinæ a apærut øi s-a manifestat
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eeprin pierderi abundente, necontrolate de urinæ, atât în
poziflie ortostaticæ cât øi în poziflie de decubit. Încercærile
acestor pacienfli de a realiza exercifliile Kahler au fost
lipsite de succes (pacienflii au remarcat legætura între
intenflia de a contracta sfincterul øi lipsa acestei senzaflii).

Lezarea sfincterului este o complicaflie severæ, iar
incontinenfla totalæ rezultatæ este o invaliditate greu
acceptatæ de pacienfli.

În statistica noastræ, am constatat cæ cel mai des le-
zarea sfincterului striat s-a produs atunci când au exis-
tat probleme de hemostazæ la nivelul plexului venos
preprostatic. Ligatura plexului venos reprezintæ unul
dintre cele mai importante momente al intervenfliei,
hemostaza realizatæ permiflând obflinerea unei bune
vizibilitæfli în câmpul operator, atunci când se practica
incizia peretelui uretral anterior.

La pacienflii la care au existat sângeræri mai mari de
300 ml din plexul venos preprostatic sau la cei la care
situaflia localæ a impus o excizie mai largæ a apexului, au
existat probleme de continenflæ mai mari comparativ
cu ceilalfli pacienfli.

Într-un singur caz, am încercat corectarea inconti-
nenflei urinare, apærute post PR, prin injectæri repetate
de colagen (5 øedinfle) care nu au avut nici un rezultat.
În final, am intervenit operator prin montarea unei
bandelete de polipropilen fixatæ de ramurile pubisului.
Nici acest procedeu nu a reuøit sæ reducæ în mod sem-
nificativ pierderea de urinæ.

Disfuncflia erectilæ a pacienflilor cu CP nu a fost eva-
luatæ preoperator, cu ajutorul unui scor.

Factorii care au afectat funcflia erectilæ, în statistica
noastræ, au fost:
– vârsta pacienflilor (vezi tabel 2):

Tabel 2: Relaflia dintre vârsta pacienflilor cu CP øi
disfuncflia erectilæ apærutæ postop.

Vârsta (ani) % potenflæ postop
pæstratæ

50-59 79%
60-69 54%
>70 10%

Recuperarea postoperatorie a funcfliei erectile a
fost invers proporflionalæ cu vârsta pacienflilor.

Timpul scurs de la intervenflie a influenflat de ase-
menea refacerea funcfliei sexuale (vezi tabel 3):

Tabel 3: Relaflia dintre timpul scurs de la 
intervenflie øi gradul de refacere a funcfliei sexuale

Perioada postop. % refacerea potenflei*

(luni)
3 25%
6 43%

12 63%
18 79%

* pacienfli cu vârsta între 50- 60 ani

Recuperarea completæ a funcfliei erectile a fost len-
tæ øi a necesitat 18 luni sau chiar mai mult. Refacerea
erecfliei a necesitat mai mult timp decât a continenflei.

Comorbiditæflile precum øi medicaflia administratæ
pentru tratamentul acestora (diabet, hipertensiunea
arterialæ, aritmie) au influenflat semnificativ, în mod ne-
gativ, potenfla.

Dintre pacienflii noøtri, cei care fumau mai mult de
un pachet de fligæri pe zi øi aveau vârsta peste 65 de ani,
au avut disfuncflie erectilæ în 92 % din cazuri.

Bærbaflii potenfli preoperator care au utilizat inhibi-
tori de fosfodiesterazæ (PDE-5) au avut erecflii eficiente
postop. Erecflia a fost pæstratæ, dupæ PR cu prezervare
bilateralæ a bandeletelor în 59% din cazuri øi în 22% din
cazuri dupæ PR cu pæstrarea unilateralæ a bandeletelor.
La 1 an postoperator doar 66 % din tofli pacienflii noøtrii
aveau potenfla pæstratæ.

În 9 cazuri de pacienfli cu vârsta sub 65 ani am re-
curs la tratamentul preventiv al disfuncfliei erectile, cu
sildenafil administrat cu cel puflin 14 zile înaintea PR.
Menflinerea intraoperatorie a integritæflii bandeletelor
(esenflialæ la aceøti pacienfli) a fost posibilæ doar în 6
cazuri. Pe statistica noastræ rezultatele acestei terapii
au fost neconvingætoare .

Am constatat cæ majoritatea pacienflilor noøtrii sunt
interesafli în primul rând de rezultatul curativ al PR øi
sunt prea puflin interesafli de disfuncflia erectilæ.

La pacienflii la care intraoperator s-au practicat
excizii largi la nivelul apexului øi/sau al bazei prostatei
øi la cei la care postoperator s-au gæsit margini pozitive,
disfuncfliile erectile au fost prezente într-un numær de
cazuri mai mare decât la ceilalfli pacienfli.

Dintre complicafliile tardive, la 2 ani postoperator,
cu ocazia unui control ecografic al unui pacient cu PR,
am observat cæ la nivelul vaselor iliace externe se gæsea
o masæ solidæ, cu centru hipoecogen de aproximativ
2,5 cm. Examenul tomografic a confirmat leziunea pe
care a interpretat-o drept grup ganglionar. Am interve-
nit operator øi am extras un textilom situat paravezical
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ee drept. Evoluflia a fost simplæ, færæ alte complicaflii. Paci-
entul este continent øi are potenfla pæstratæ la peste 3
ani postoperator.

Am practicat PR în 4 cazuri de CP la care diagnosti-
cul a fost stabilit prin rezecflie transuretralæ a prostatei
(TUR- P). 

În urmæ cu 5 ani, în 3 cazuri de CP, diagnosticat post
TUR-P, am apreciat, intraoperator, cæ PR era imposibil
de efectuat tehnic datoritæ procesului „aderenflial” din-
tre fafla anterioaræ a prostatei øi simfiza pubianæ care,
crea probleme de control a plexului venos subpubian.
Aceste cazuri au fost trimise la Rx terapie øi concomi-
tent hormonoterapie cu analogi de LH-RH.

Actual avem 5 cazuri de CP diagnosticate prin TUR-
P øi operate prin PR. Acest lucru, consideræm cæ a fost
posibil datoritæ creøterii experienflei operatorii. Nu con-
sideræm atât de importantæ reacflia apæruta post TUR-P
în spafliul retropubian. Mai importantæ ni se pare apa-
riflia acestei reacflii retriprostatic, la nivelul capsulei pos-
terioare. De asemenea, consideræm cæ o atenflie deose-
bitæ trebuie acordatæ disecfliei de la nivelul colului vezi-
cal care în unele cazuri se dovedeøti a fi dificilæ, prin lip-
sa unor elemente anatomice de reper (lobul median,
lobii laterali etc.).

Concordanfla histologicæ dintre stadiul clinic, apre-
ciat preoperator øi stadiul clinic patologic, apreciat pe
piesa de PR, a fost de 57%.

Pentru pacienflii apreciafli clinic, preoperator, ca fi-
ind în stadiul T1c în 25,9% din cazuri am substadiat
pacienflii. Pentru pacienflii din aceastæ categorie la care
P.S.A–ul era > 10 ng/ ml, scorul Gleason > 7 (factori de
risc) substadierea a fost prezentæ la 2,5 % din pacienfli.

La pacienflii la care stadiul clinic de boalæ a fost
apreciat T2 în 42,5% din cazuri am substadiat. Pentru
pacienflii cu factori de risc subtadierea a fost de 15%. 

Pacienflii cu factori de risc, clasificafli preoperator
T3a au fost suprastadiafli în proporflie de 33,3 %.

Consideræm cæ cea mai comunæ cauzæ de necon-
cordanflæ a fost eroarea de eøantionare în recoltarea
fragmentelor, cu ocazia PBP.

Neconcordanfla dintre gradul de diferenfliere al frag-
mentului de puncflie biopsie prostaticæ øi cel al piesei de
PR este bine cunoscutæ. Scorul Gleason al specimenului
de PR este unanim acceptat ca fiind cel real.

În statistica noastræ, în 48 % din cazuri concordanfla
scorului Gleason a fost respectatæ între puncflia biopsie
øi piesa de PR; în 39% din cazuri fragmentul /-ele de
puncflie au avut un scor Gleason mai mic ca piesa de
PR, iar în 13% au avut un scor superior;

Postoperator pacienflii cu PR au fost supravegheafli

conform unui protocol care a cuprins: TR, determinarea
P.S.A-ului øi examenul ecografic transabdominal cu
verificarea reziduului, la 3, 6, 9 øi 12 luni, în primul an øi
la fiecare 12 luni dupæ aceastæ perioadæ. Postoperator,
pentru P.S.A limita de alarmæ, de la care am considerat
cæ pacientul necesitæ investigaflii suplimentare, a fost
valoarea > 0,2 ng/ml.

În acest context, la 21 pacienfli, imediat postopera-
tor am constatat o scæderea semnificativæ a valorilor
P.S.A–ului seric, dar nu sub valoarea de 0,02 ng/ml.
Dupæ 6 luni, la aceøti pacienfli am constatat o creøtere
progresivæ a valorilor P.S.A –ului seric. Am apreciat cæ,
tofli aceøti pacienfli, au fost iniflial substadiafli øi cæ este
vorba de o recidivæ biochimicæ realæ. Cunoscând relaflia
dintre progresia biochimicæ precoce øi riscul crescut de
metastaze la distanflæ, cu implicaflii asupra mortalitæflii
specifice, am inifliat, în toate aceste cazuri terapia cu
analogi de LH-RH øi antiandrogeni.

În 12 cazuri, din cele 56, la care avem o perioadæ de
urmærire de 3 ani, am înregistrat recidivæ biochimicæ
dupæ o perioadæ cuprinsæ între 12 – 18 luni de la inter-
venflie. Recidiva a fost sugeratæ de creøterea progresivæ
a valorilor P.S.A –ului seric care, a ajuns la  > 2,5 ng/ml.

Aceøti pacienfli au fost explorafli cu ajutorul ETR
utilizând Power Doppler color øi TC. Examenul ETR nu a
evidenfliat nimic patologic în zona de joncfliune vezico-
uretralæ drept care nu s-a efectuat puncflia acestei zo-
ne. Terapia de supresie androgenicæ a fost instituitæ, în
timp ce monitorizarea clinicæ øi paraclinic a fost fæcutæ
periodic.

Dacæ ar fi sæ discutæm avantajele øi dezavantajele
oferite de PR în tratamentul CP localizat am fi puøi în si-
tuaflia de a ræspunde la întrebarea: oferæ aceastæ teh-
nicæ un beneficiu, unui numær semnificativ de pacienfli,
din punct de vedere al prevenfliei øi progresiei bolii ?

Din experienfla noastræ putem spune cæ, pentru fie-
care pacient, raportul risc –beneficii trebuie sæ fie tot-
deauna în favoarea ultimului færæ expuneri nejusti-
ficate. Pentru aceasta explorarea clinicæ øi paraclinicæ a
pacienflilor trebue sæ fie cât mai completæ. Tratamentul
aplicat va trebui  sæ fie în conformitate cu stadiul de
boalæ flinând cont de factorii de risc .

În evaluarea finalæ a prognosticului fiecærui pacient,
examenul anatomopatologic al piesei operatorii este
foarte important. Din acest motiv, acest examen,
trebuie efectuat de un anatomopatolog experimentat,
iar cazurile de incertitudine vor fi discutate direct de
urolog øi anatomopatolog, evitându-se tratamentele
suplimentare, inutile sau lipsa acestora în cazurile în
care ar fi necesare.
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Rezumat

Introducere: Descoperirea antigenului prostatic specific (P.S.A) øi utilizarea valorilor serice ale acestui marker au
reprezentat un pas înainte în diagnosticul cancerului de prostatæ (CP). Pe baza unei experienfle clinice semnificative în
diagnosticul øi tratamentul CP (1442 cazuri de CP internate în clinicæ în perioada 2005 - 2009 øi peste 90 de PR ) a
colectivului de urologi din Clinica de Urologie a Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, în aceastæ lucrare aducem în
discuflie principalele aspecte tehnice legate de puncflia biopsie prostaticæ ( PBP ), tehnica operatorie folositæ, complicafliile
intra / postoperatorii, precum øi analiza rezultatelor, pe termen scurt. Obiectivul principal a fost expunerea experienflei
noastre într-un domeniu în care chiar la nivel naflional numærul de cazuri de CP operate radical este încæ foarte mic . 
Material øi metodæ: într-o perioadæ de 10 ani, 1.01.1999-31.12.2009, în clinica noastræ au fost operafli, prin PR un numær de
123 pacienfli cu CP cu vârsta cuprinsæ între 48-74 ani. Indicatia de puncflie biopsie prostaticæ ( PBP ) a constat in valori ale
PSA-ului care depæøeau foarte puflin pragul maxim de 4 ng/ml, la inceput, sau, în ultimii ani, de 2,5 ng/ml. PBP a constat la
început in puncflii „flintite”, ecoghidate cu precædere în zonele suspecte, apoi indiferent de aspectul ecografiei transrectale
( ETR ) pacienflii au fost puncflionafli, sistematic, randomizat, iar numærul de puncflii a crescut, în concordanflæ cu volumul
prostatic (minim 6, max 12). Cea mai utilizatæ a fost puncflia øi extracflia a 10 fragmente bioptice prostatice. Clasificarea,
corespunzætoare stadiului stabilit pe criterii clinic, a celor 123 cazuri de CP operate a fost: T1 cT1- 77 cazuri; T2 cT2 a -25
cazuri; cT2b-c -15 cazuri, ≥≥ cT3 – 6 cazuri. Tehnica utilizatæ, pentru PR, a fost cea clasicæ, descrisæ P.C.Walsh, limfadenectomia
reprezentand intotdeauna primul timp chirurgical.
Rezultate: Dintre tofli pacienflii operafli pentru CP, în evidenfla noastræ, la minim 3 ani postoperator, sunt 43 cazuri. La 1 - 2
ani avem în evidenflæ 45 pacienfli. Putem aprecia cæ, dintre pacienflii, urmærifli pe o perioadæ de minim 3 ani postoperator,
70 pacienfli (57 %) cu CP pot fi considerafli vindecafli deoarece nu au avut nevoie de nici o terapie, iar P.S.A –ul se menfline
sub 0,02 ng/ml. Pentru pacienfli cu CP, operafli prin PR øi pentru care nu avem încæ 3 ani de urmærire postoperatorie, în 78,3
% din cazuri P.S.A –ul seric se menfline sub 0,02 ng/ml. Legat de scorul Gleason, în 48 % din cazuri concordanfla a fost
respectatæ între puncflia biopsie øi piesa de PR; în 39% din cazuri fragmentul/-ele de puncflia a avut un scor mai mic ca piesa
de PR, iar în 13 % au avut un scor superior; cea mai comunæ cauzæ de neconcordanflæ a fost eroarea de eøantionare.
Concordanfla histologica dintre stadiul clinic, apreciat preoperator øi stadiul clinic patologic, apreciat pe piesa de PR, a fost
de 57%. Cele mai importante complicaflii postoperatorii tardive ale PR au fost: incontinenfla urinaræ øi disfuncflia erectilæ. În
grupul nostru la peste un an, postoperator, a fost înregistrata incontinenflæ urinaræ totalæ în 11 cazuri ( 8,9% ). Erecflia a fost
pæstratæ, dupæ PR cu prezervare bilateralæ a bandeletelor în 59 % din cazuri øi în 22% din cazuri dupæ PR cu pæstrarea
unilateralæ a bandeletelor. La 1 an postoperator doar 66 % din tofli  pacienflii noøtrii aveau potenfla pæstratæ. Datoritæ
intervalului scurt de urmærire nu putem afirma cæ pacienflii operafli de noi au avut un beneficiu în ceea ce priveøte
supravietuirea generalæ.

Cuvinte cheie: Cancer de prostatæ, Antigen Prostatic Specific, ecografie transrectalæ cu puncflie ghidatæ, puncflia prostaticæ
randomizatæ sextantæ sau extinsæ, scor Gleason, prostectomie radicala, cateter peridural, plex Santorini, bandelete
neurovasculare, cistografie retrogradæ, incontinenta urinara, disfunctii erectile


