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S t r e s z c z e n i e

Wstęp. Badanie histopatologiczne materiału tkankowego uzyskanego od chorych 
poddanych operacji z powodu łagodnego rozrostu stercza (ang. benign prostatic hyper-
plasia – BPH) wykazuje niekiedy współistnienie raka gruczołu krokowego.

Cel pracy. Ocena częstości występowania oraz charakterystyki onkologicznej raków 
stercza wykrytych przypadkowo (ang. incidental prostate cancer – IncPCa) podczas prze-
zcewkowej elektroresekcji stercza (ang. transurethral resection of the prostate – TURP) 
oraz adenomektomii (ang. open enucleation of the adenoma – OEA) wykonywanych 
u chorych na BPH.

Materiał i metody. Analizą objęto dane 968 mężczyzn, których w okresie od stycznia 
2004 do września 2010 roku poddano chirurgicznemu leczeniu z powodu BPH. Osiemset 
dwudziestu sześciu (85%) poddano TURP, 142 (15%) OEA. Średnie [mediany] (zakres) 
wieku, stężenia PSA, objętości stercza oraz PSAD wynosiły odpowiednio: 70 [71] (32-94), 
5,07 [3,36] (0,14-105) ng/mL, 70,05 [60,4] (10-350) mL, 0,08 [0,05] (0,01-2,12).

Wyniki. Raka rozpoznano u 34 chorych (3,5%), wśród których 29 (85%) przebyło 
TURP, 5 (15%) OEA (NS; ang. non significant). Stopień zaawansowania T1a stwierdzono 
w 19 (2%) przypadkach, T1b u 15 (1,5%) chorych. IncPC o stopniu złośliwości wyrażo-
nej w skali Gleasona ≤ 6; = 7; ≥ 8 rozpoznano odpowiednio u: 28 (82,4%); 4 (11,7%) 
i 2 (5,9%) chorych. Średnie [mediany] stężenia PSA i PSAD dla grup chorych na BPH 
i IncPCa o stopniu zaawansowania T1a i T1b wynosiły odpowiednio: 4,2 [3]; 4,75 [3,09]; 
13,51 [4] ng/mL i 0,07 [0,05]; 0,08 [0,06]; 0,39 [0,11] (p < 0,001).

Biopsję stercza w związku z nieprawidłowym wynikiem PSA i/lub DRE przed operacją 
wykonano u 85 (8,8%) chorych. Wśród chorych, u których rozpoznano IncPCa, wcześniej-
szą biopsję, która nie wykazała zmian nowotworowych, przebyło 7 (20,58%), natomiast 
wśród chorych, u których rozpoznano BPH, odpowiednio 78 (8,35%).

Wnioski. Wśród chorych leczonych chirurgicznie z powodu łagodnego rozrostu gru-
czołu krokowego wykrywa się raka rzadko (3,5%), jednak u prawie połowy z nich ma on 
znaczenie klinicznie.

S u m m a r y

Introduction. In some patients submitted to transurethral resection of the pros-
tate (TURP) or open enucleation of the adenoma (OEA) due to BPH pathological evalua-
tion reveals coexistence of incidental prostate cancer (IncPCa) and BPH.

Aim. To evaluate the incidence of PCa diagnosed incidentally in prostate specimens 
taken during BPH surgery.

Material and methods. 968 consecutive men who underwent surgical treatment due to 
BPH in January 2004–September 2010. Data of patients operated in 2004-2008 were ana-
lyzed retrospectively and since January 2009 data were collected prospectively. 823 (85%) 
underwent TURP and 145 (15%) prostatectomy. Mean [median] (range) age, PSA level, 
prostate volume and PSAD were as follows: 70 [71] (32-94), 5.07 [3.36] (0.14-105) ng/mL, 
70.05 [60.4] (10-350) mL, 0.08 [0.05] (0.01-2.12).

Results. The cancer was diagnosed in 34 patients (3.5%); 29 patients (85%) received 
TURP and 5 (15%) men underwent OAE (p > 0.05). T1a and T1b stages were determined 
in 19 (2%) and 15 (1.5%) cases, respectively. Gleason score ≤ 6; = 7; ≥ 8 IncPCa was 
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WSTĘP
Łagodny rozrost stercza (ang. benign prostatic hy-

perplasia – BPH) jest najczęściej występującą chorobą 
gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60. roku ży-
cia (1). Polega on na zwiększeniu liczby prawidłowych 
komórek strefy przejściowej (ang. peripheral zone 
– PZ) i strefy środkowej (ang. central zone – CZ) ster-
cza (ryc. 1).

W następstwie BPH, gdy rozrost przestaje mieć 
charakter mikroskopowy i przybiera postać makro-
skopową, wyrażającą się powstaniem gruczolaka 
stercza (ang. prostatic adenoma), dochodzi do po-
większenia stercza (ang. benign prostatic enlarge-
ment – BPE), które stwierdza się na podstawie ba-
dania palcem przez odbytnicę (ang. digital rectal 
examination – DRE) oraz na podstawie ultrasonogra-
fii przezpowłokowej (ang. transabdominal ultrasound 
– TAUS), a zwłaszcza ultrasonografii przezodbytni-
czej (ang. transrectal ultrasound – TRUS). Wiodącymi 
objawami zespołu klinicznego BPH są dolegliwości ze 
strony dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary 
tract symtoms – LUTS) zarówno dotyczące fazy gro-
madzenia moczu w pęcherzu (np. częstomocz, gwał-
towne parcie na mocz, nykturia), jak i fazy opróżniania 
pęcherza (np. wyczekiwanie na rozpoczęcie mikcji, 
osłabienie strumienia moczu, uczucie niecałkowitego 
opróżnienia pęcherza, wykapywanie moczu z cewki 
po mikcji). Do oceny nasilenia LUTS wykorzystuje się 
różne kwestionariusze zawierające pytania dotyczące 
poszczególnych dolegliwości. Stosowanym najpow-
szechniej w Europie jest IPSS (International Prostate 
Symptom Score) (3), skonstruowany na wzorzec kwe-
stionariusza określonego akronimem AUASI (Ameri-
can Urological Association Symtom Index), opracowa-

nego przez Measurement Committee of the AUA (4). 
Zarówno IPSS, jak i AUASI są znakomitymi narzę-
dziami do oceny nasilenia LUTS i jego zmian w toku 
obserwacji lub leczenia farmakologicznego chorych 
na BPH, jednak wyniki tych ocen nie mogą stano-
wić podstawy do rozpoznania zespołu klinicznego 
BPH, którego składowymi są: BPE, LUTS, przeszko-
da podpęcherzowa (ang. benign prostatic obstruction 
– BPO s. ang. benign outlet obstruction – BOO) i za-
burzenia czynności mięśnia wypieracza (ang. bladder 
dysfunction – BD) (5).

Drugą pod względem częstości występowania cho-
robą stercza u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat jest 
rak gruczołowy (ang. prostate carcinoma – PCa). Pier-
wotnym miejscem rozwoju tego nowotworu jest strefa 
obwodowa, a zwłaszcza okolica okołowierzchołkowa 
stercza. Współczynnik standaryzowany zapadalności 
na PCa w Polsce ocenia się na 32,3/100 tys. mężczyzn, 
przy czym jest on szczególnie duży u mężczyzn w wie-
ku powyżej 65 lat (ryc. 2) (6).

Zapadalność na PCa zwiększyła się w ostatnich 
dekadach znacznie zarówno w naszym kraju (ryc. 3), 
jak i w innych krajach Europy oraz w Ameryce Pół-
nocnej.

Zasadniczym powodem tego wzrostu jest wydłuże-
nie życia mężczyzn oraz upowszechnienie oznaczania 
stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. pro-
state specific antygen – PSA) w surowicy (7-9) – znacz-
nika biologicznego produkowanego przez komórki 
frakcji gruczołowej stercza i wykrywanego we krwi 
dzięki jego przenikaniu do łożyska naczyniowego 
przez błonę podstawną nabłonka sterczowego. PSA 
nie jest znacznikiem swoistym dla PCa. Do wzrostu 
stężenia PSA w surowicy (ang. serum PSA – sPSA) 

diagnosed in: 28 (82.4%); 4 (11.7%); and 2 (5.9%), respectively. The mean [median] PSA 
and PSAD levels in BPH or PCa T1a and T1b groups were as follows: 4.2 [3]; 4.75 [3.09]; 
13.51 [4] ng/mL and 0.07 [0.05]; 0.08 [0.06]; 0.39 [0.11]; and they were statistically high-
er in IncPCa T1b patients (p < 0.001). Preoperative prostate biopsy was performed in 
85 (8.8%) patients accordingly to abnormal DRE or serum PSA higher than 4 ng/ml. Of 
patients diagnosed with IncPCa 7 (20.58%) underwent cancer negative biopsy preopera-
tively. In the BPH group 78 (8.35%) men underwent prostate biopsy previously (p < 0.01).

Conclusions. In patients subjected to surgical treatment due to BPH prostate cancer 
was diagnosed in 34 cases (3.5%). Clinically significant cancer (pT1b) was diagnosed in 
15 patients (1.5%).

Ryc. 1a, b. Schemat budowy strefowej gruczołu krokowego (2): 
a – przekrój poprzeczny, b – przekrój podłużny
SP – strefa przejściowa; SO – strefa obwodowa; PS – spoidło przed-
nie; SŚ – strefa środkowa; C – cewka moczowa; PW – przewody 
wytryskowe

Ryc. 2. Współczynniki standaryzowane zachorowań na raka stercza 
w podziale na grupy wiekowe w Polsce (6)



Jaka jest częstość rozpoznania raka w usuniętym gruczolaku stercza?

825

dochodzi bowiem zarówno w następstwie BPE, jak 
i PCa, a także w przebiegu zapalenia stercza i wyni-
ku urazu stercza związanego np. z instrumentacją 
przezcewkową lub biopsją gruczołu krokowego, przy 
czym zwiększeniu objętości gruczolaka stercza o 1 g 
towarzyszy wzrost sPSA o 0,31 ng/ml, zaś takie samo 
zwiększenie objętości raka wiąże się ze wzrostem sPSA 
aż o 3,5 ng/ml (10-15). Jakkolwiek, zwiększenie sPSA 
przewyższające umowną granicę 3,0-4,0 ng/ml stano-
wi wskazanie do wykonania wielomiejscowej biopsji 
rdzeniowej stercza pod kontrolą TRUS (TRUScoreBx), 
nawet jeśli wynik DRE nie nasuwa podejrzenia PCa. 
Prawdopodobieństwo rozpoznania PCa na podstawie 

TRUScoreBx wykonanej jedynie z powodu podwyższe-
nia sPSA w zakresie 4,0-10,0 ng/ml zależy nie tylko od 
bezwzględnej wielkości sPSA, ale także od stosunku 
stężenia frakcji wolnej PSA (ang. free PSA – fPSA) do 
stężenia PSA całkowitego (ang. total PSA – tPSA) w su-
rowicy (16, 17) oraz od stosunku sPSA do objętości 
stercza (ang. prostate volume – Pv), zwanego gęsto-
ścią PSA (ang. PSA density – PSAD) (18). W okresie 
poprzedzającym powszechne oznaczania stężenia 
PSA wśród chorych na BPH zakwalifikowanych do 
TURP lub OAE, PCa wykrywany przypadkowo w trak-
cie badania histopatologicznego (ang. pathological 
evaluation – PE) preparatów uzyskiwanych pod-
czas operacji, stanowił większość rozpoznawanych 
wtedy raków ograniczonych do narządu (19). Odsetek 
tak postawionych rozpoznań IncPCa wynosił około 
35%. Obecnie uległ on znacznemu obniżeniu i wyno-
si 4-16% (20, 21). Stopień zaawansowania (pT) raka 
wykrytego w materiale tkankowym pochodzącym od 
pacjentów poddanych TURP i OEA według WHO TNM 
2004 określany jako T1a oraz T1b uzależniony jest od 
ilości tkanki nowotworowej w preparacie, odpowiednio 
< 5% i > 5% oraz od stopnia złośliwości nowotworu 
wyrażonego w punktacji Gleasona, odpowiednio < 7 
i ≥ 7 (22).

Kwalifikacja chorych do TURP lub OEA opiera się 
głównie na przesłankach klinicznych: LUTS, kwestio-
nariuszach takich jak IPSS, DRE oraz ocenie objętości 
stercza (Pv) w badaniu USG. Szczególne znaczenie 
ma badanie DRE uzupełnione oznaczeniem stężenia 
PSA w surowicy krwi, pozwalające wyodrębnić cho-
rych, u których występuje większe ryzyko PCa. Współ-
występowanie BPH i PCa oraz innych stanów, takich 
jak zapalenie stercza i gruczołowe nowotworzenie 
śródnabłonkowe (ang. prostate intraepithelial neopla-

sia – PIN), które wpływają zarówno na stężenie PSA, 
jak i morfologię stercza, utrudniają postawienie wła-
ściwego rozpoznania. Ostatecznie, rozpoznanie raka 
u chorego prezentującego jednocześnie objawy BPH 
może stanowić powód wybrania takiej formy terapii, 
która jednocześnie będzie skuteczna wobec obydwu 
schorzeń. Wśród pozostałych chorych rozpoznanie 
BPH pozostaje jedynie domniemaniem, którego po-
twierdzenie może dać tylko PE przeprowadzone po 
operacji.

CEL PRACY

Badanie miało na celu ocenę częstości występo-
wania oraz charakterystyki onkologicznej IncPCa wy-
krywanych podczas TURP oraz OEA wykonywanych 
u chorych na BPH.

MATERIAŁ I METODY

Analizą objęto dane wszystkich 968 mężczyzn, któ-
rych w okresie od stycznia 2004 do września 2010 roku 
poddano chirurgicznemu leczeniu z powodu BPH. 
Z analizy wykluczono chorych, u których TURP sta-
nowiło element diagnostyki raka stercza wobec pod-
wyższonego stężenia PSA oraz kilkukrotnie ujemnych 
biopsji stercza. Z analizy nie wykluczono tych chorych, 
którzy w przeszłości byli poddani jednorazowej biop-
sji stercza. Dokonano retrospektywnej analizy danych 
chorych operowanych w latach 2004-2008 oraz pro-
spektywnie gromadzono dane chorych poddanych le-
czeniu od początku 2009 do września 2010 roku. Anali-
zowano następujące elementy: wiek chorych, objętość 
stercza, stężenie PSA oznaczane w trakcie kwalifikacji 
do zabiegu, PSAD, stopień zaawansowania, złośliwość 
raka (jeśli był wykryty) oraz ewentualne współistnienie 
PIN i/lub histologicznych objawów zapalenia gruczołu 
krokowego. U części chorych nie wykonywano niektó-
rych badań diagnostycznych lub informacja o nich nie 
została zapisana w dokumentacji medycznej.

Materiał tkankowy po operacjach TURP i OAE był 
w całości wysyłany do badania i w całości oceniany 
patologicznie. Badania były przeprowadzane przez 
jednego z dwóch doświadczonych patologów.

Analiza statystyczna

Analizowano częstość występowania IncPCa w gru-
pie badanej. Ponadto wykonano analizę jednoczyn-
nikową chi2 dla związku pomiędzy PIN, zapaleniem 
gruczołu krokowego oraz IncPCa. Ponadto wykona-
no wieloczynnikową regresję logistyczną dla zbada-
nia związku zmiennych niezależnych (wiek, sPSA, Pv, 
PSAD, DRE, TRUScoreBx) z występowaniem IncPCa.

WYNIKI

Ogólną charakterystykę badanej grupy przedsta-
wiono w tabeli 1.

Objętość stercza (Pv) określona orientacyjnie na 
podstawie DRE i TAUS przed TURP lub OEA wynosi-
ła od 10 do 350 ml. Pv oznaczona u 271 (28%) cho-
rych na podstawie TRUS wynosiła od 10 do 290 ml. 

Ryc. 3. Współczynniki standaryzowane zachorowalności na raka 
gruczołu krokowego w Polsce w latach 1999-2010 (6)
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Stężenie PSA w surowicy oznaczone przed leczeniem 
chirurgicznym wynosiło od 0,14 do 105 ng/ml. Media-
ny sPSA u leczonych metodą TURP oraz metodą OEA 
wynosiły odpowiednio 2,66 ng/ml oraz 6,53 ng/ml, 
jednak u chorych poddanych leczeniu w warunkach 
zupełnego zatrzymania moczu oraz u chorych, u któ-
rych wcześniej wykonano TRUScoreBx, były istotnie wyż-
sze (odpowiednio 4,73 i 8 ng/ml) niż u całej kohorty 
badanych (3,37 ng/ml) (tab. 2).

Utkanie wyłącznie gruczolaka w skrawkach tkan-
kowych pochodzących z TURP lub OEA stwierdzono 
u 584 (60,3%) chorych. U 307 (31,7%) utkaniu odpowia-
dającemu BPH towarzyszyły zmiany histopatologicz-
ne świadczące o zapaleniu przewlekłym. IncPCa po 
TURP lub OEA rozpoznano odpowiednio u 29 (3,5%) 
i u 5 (3,45%) chorych. Odpowiednio u 34 (4,1%) 
i u 11 (7,6%) chorych wykryto jedynie HG (ang. high 
grade) PIN (tab. 3).

Ilość utkania IncPCa u 19 (56%) chorych, u któ-
rych wykryto ten nowotwór, określono jako mniejszą 
niż 5% globalnej masy materiału tkankowego pocho-
dzącego z TURP lub OEA i wobec tego stopień miej-
scowego zaawansowania PCa określono u nich jako 
T1a. U pozostałych objętość utkania PCa była więk-
sza (T1b) (tab. 4). Stopień złośliwości IncPCa ocenio-
no jako Gl.s. ≤ 6, Gl.s. 7 lub Gl.s. ≥ 8 u odpowiednio 

28 (82,3%), 4 (11,8%) i 2 (5,9%) chorych (tab. 4).
Wiek chorych, u których przypadkowo wykryto PCa, 

oraz stężenie PSA w surowicy u tych chorych przed-
stawia tabela 5.

Średnie i mediany stężeń PSA i PSAD w grupach 
chorych na BPH lub IncPCa w stopniu zaawansowania 
T1a i T1b przedstawione w tabeli 5 są znamiennie wyż-
sze w grupie chorych, u których rozpoznano IncPCa 
T1b (p < 0,001).

W grupie chorych, u których objętość stercza usta-
lono w oparciu o badanie TRUS, IncPCa rozpoznano 
u 10 (3,7%) mężczyzn. Wśród nich 4 i 6 przypadków 
w stopniu zaawansowania odpowiednio T1a i T1b.

Porównanie grupy chorych z przypadkowo rozpo-
znanym PCa oraz tych, u których badanie HP wykazało 
obecność BPH lub PIN, przedstawia tabela 6.

Biopsję stercza (TRUScoreBX) w związku z niepra-
widłowym wynikiem PSA i/lub DRE przed operacją 
wykonano u 85 chorych (8,8%). Wskazaniem do TRU-

ScoreBX były: nieprawidłowy wynik DRE (7 chorych), 
stężenie PSA > 4 ng/ml (68 chorych), nieprawidłowe 
DRE i sPSA > 4 ng/ml (2 chorych). Na podstawie do-
stępnej dokumentacji nie ustalono wskazań do biop-
sji u 8 chorych. Wśród chorych, u których w materiale 
uzyskanym po operacji wykryto raka stercza, 7 cho-
rych przebyło wcześniejszą biopsję, która nie wykazała 

Tab. 1. Charakterystyka chorych poddanych leczeniu chirurgicznemu z powodu klinicznie rozpoznanego łagodnego rozrostu 
stercza

Metoda leczenia chirurgicznego Liczba (odsetek) chorych Wiek chorych w latach
zakres (średnia) [mediana]

Liczba (odsetek) chorych pod-
danych TRUScoreBx

TURP 823 (85%) 32-94 (70) [71] 60 (7,3%)

OEA 145 (15%) 52-91 (71) [72] 25 (17,2%)

Razem 968 32-94 (70) [71] 85 (8,8%)

TURP – elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza; OEA – operacyjne wyłuszczenie gruczolaka stercza; TRUScoreBx – wielomiejscowa biopsja 
rdzeniowa stercza pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej

Tab. 2. Liczby i wiek chorych leczonych chirurgicznie z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz stężenie PSA u tych chorych

Rodzaj 
zabiegu

Wszyscy chorzy Chorzy operowani w warunkach ZZM Chorzy poddani TRUScoreBx przed 
zabiegiem

Liczba 
(odsetek)

sPSA (ng/ml): zakres 
(średnia) [mediana]

Liczba 
(odsetek)

sPSA: zakres 
(średnia) [mediana]

Liczba 
(odsetek)

sPSA: zakres (średnia) 
[mediana] 

TURP 823 (85%) 0,14-50,0 (4,08) [2,66] 175 (21,2%) 0,14-45,61 (5,3) [3,77] 60 (7,3%) 0,29-50 (9,6) [6,9]

OEA 145 (15%) 1,4-105,0 (9,98) [6,63] 50 (34,5%) 2,28-105 (13,4) [8,4] 25 (17,2%) 4,9-31,29 (14) [12,4]

Razem 968 0,14-105,0 (5,07) [3,36] 225 (23,2%) 0,14-105 (7,38) [4,73] 85 (8,8%) 0,29-50 (10,85) [8]

TURP – elektroresekcja przezcewkowa stercza; OEA – operacyjne wyłuszczenie gruczolaka stercza; sPSA – stężenie PSA w surowicy; ZZM – zupełne 
zatrzymanie moczu; TRUScoreBx – wielomiejscowa biopsja rdzeniowa stercza pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej

Tab. 3. Zmiany histopatologiczne wykryte w skrawkach tkankowych pochodzących z TURP lub OEA

Metoda 
leczenia

Liczba (odsetek) chorych

Tylko 
gruczolak 

stercza

Gruczolak 
stercza 

i zapalenie 
przewlekłe

Gruczolak 
stercza i tylko

HG PIN

Gruczolak, 
PIN i zapalenie

Gruczolak 
stercza i PCa

Gruczolak 
stercza i PCa 
oraz HG PIN

Gruczolak 
stercza i PCa 

i zapalenie

TURP (823) 489 (59,4%) 272 (33%) 16 (2%) 17 (2%) 22 (2,7%) 1 (0,1%) 6 (0,7%)

OEA (145) 95 (65,5%) 35 (24,1%) 4 (2,8%) 6 (4,1%) 2 (1,4%) 1 (0,7%) 2 (1,4%)

Razem 
(968)

584 (60,3%) 307 (31,7%) 20 (2,1%) 23 (2,4%) 24 (2,5%) 2 (0,2%) 8 (0,8%)

891 (92%) 43 (4,5%) 34 (3,5%)
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Tab. 4. Stopień zaawansowania miejscowego (T) oraz stopień złośliwości (Gl.s.) raka wykrytego przypadkowo na podstawie 
badania histopatologicznego materiału tkankowego pochodzącego z TURP lub OEA

Metoda leczenia (liczba chorych)
T1a T1b

Gl.s. ≤ 6 Gl.s. 7 Gl.s. ≥ 8 Gl.s. ≤ 6 Gl.s. 7 Gl.s. ≥ 8

TURP (29)

15 (51,7%) 0 0 8 (27,6%) 4 (13,8%) 2 (6,9%)

15 (51,7%) 14 (48,3%)

29 (100%)

OEA (5)

4 (80%) 0 0 1 (20%) 0 0

4 (80%) 1 (20%)

5 (100%)

Razem (34)

19 (56%) 0 0 9 (26%) 4 (12%) 2 (6%)

19 (56%) 15 (44%)

34 (100%)

Tab. 5. Wiek (w latach) i stężenie PSA w surowicy (sPSA w ng/ml) u chorych, u których wykryto IncPCa lub PIN HG po TURP lub 
OEA

Metoda 
leczenia Tylko HG PIN

PCa
Gruczolak stercza

T1a T1b

TURP

Wiek średni [mediana] 57-83 (70) [72]
74,4 [74] 77 [74]

41-94 (70) [71]
73,1 [76]

sPSA zakres (średnia) 
[mediana]

0,84-5,6 (3,06) 
[3,2]

0,85-6,4 (3,02) [2,5] 1,68 -45,61 (4,4) [14,3] 0,14-19,23 (3,36) 
[2,49]0,85-45,61 (9,34) [3,1]

OEA

Wiek średni [mediana] 52-78 (69) [73]
74,5 [73,5] 73 [73]

53-91 (71,3) [72]
74,2 [73]

sPSA zakres (średnia) 
[mediana]

2,2-14,04 (7,56) 
[6,45]

3,64-23,4 (11,1) [6,23] 2,48 (2,48) [2,48]
01,4-28 (7,8) [6,25]

2,48-23,4 (8,94) [4,93]

Razem

Wiek średni [mediana] 52-83 (70) [72]
74,4 [74] 77 [73]

41-94 (70,2) [71]
73,3 [75,5]

sPSA zakres (średnia) 
[mediana]

0,84-14,04 (4,19) 
[3,45]

0,85-23,4 (4,75) [3,09] 1,68-45,61 (13,51) [4]
0,14-28 (4,2) [3]

0,85-45,61 (9,28) [3,64]

Tab. 6. Charakterystyka szczegółowa grupy chorych, u których objętość stercza ustalono na podstawie TRUS

Tylko BPH (%) BPH + PIN (%) BPH + Zap (%)
PCa (%)

T1a T1b

Liczba chorych 
(271)[%]

161 (59,4%) 13 (4,8%) 87 (32,1%) 4 (1,5%) 6 (2,2%)

Razem 261 (96,3%) 10 (3,7%)

TURP (190) [%] 110 (68%) [58%] 8 (61,5%) [4,2%] 65 (75%) [34,2%] 2 (50%) [1%] 5 (83%) [2,6%]

Razem 183 (67,5%) [96,3%] 7 (2,6%) [3,7%]

OEA (81) [%] 51(32%) [63%] 5 (38,5%) [6,2%] 22 (25%) [27,2%] 2 (50%) [2,5%] 1 (17%) [1,1%]

Razem 78 (28,8%) 3 (1,1%)

Wiek (średnia) 
[mediana]

53-87 (70,3) [71] 58-85 (71) [72] 50-85 (69,7) [70] 68-84 (79,3) [82,5] 50-78 (71) [75]

Razem 50-87 (70) [71] 50-84 (77) [74,5]

sPSA (średnia) 
[mediana]

0,4-22 (5,58) [4,4]
0,84-31,29 (9,07) 

[4,82]
0,7-105 (8,9) [5,45] 1,5-23,4 (10,38) [6,23] 1,7-40,84 (13,4) [3,2]

Razem 0,4-105 (6,8) [4,9] 1,5-40,84 (12,4) [3,8]

Pv (średnia) 
[mediana]

10-200 (81) [72] 25,28-290 (109) [80] 12-247 (79) [77] 29,48-122 (76,6) [74] 13,71-160 (73,5) [59]

Razem 10-290 (81,7) [75] 13,71-160 (74,7) [59]

PSAD (średnia) 
[mediana]

0,01-0,29 (0,08) [0,06] 0,01-0,37 (0,12) [0,7] 0,01-1,42 (0,13) [0,8] 0,05-0,19 (0,1) [0,6] 0,02-2,12 (0,6) [0,04]

Razem 0,01-1,42 (0,08) [0,06] 0,02-2,12 (0,4) [0,05]

Zatrzymanie moczu 48 (29,8%) 5 (38,5%) 30 (34,5%) 1 (25%) 1(16,7%)

Razem 83 (31,8%) 2 (20%)

Przebyta Bx 25 (15,5%) 4 (30,8%) 14 (16,1%) 1 (10%) 2 (20%)

Razem 43 (16,5%) 3 (30%)
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zmian nowotworowych (20,58%), natomiast wśród 
chorych, u których rozpoznano BPH – odpowied-
nio 78 (8,35%) (różnica jest znamienna statystycznie 
p = 0,014).

W grupie chorych, u których w toku przygotowania 
do leczenia operacyjnego objętość gruczołu kroko-
wego ustalono na podstawie TRUS, biopsję stercza 
przebyło 46 (17%). Spośród 10 chorych, u których 
rozpoznano IncPCa, wcześniejszą TRUScoreBx, która 
nie ujawniła istnienia raka, przebyło 3 (30%), natomiast 
wśród chorych, u których rozpoznano BPH – odpo-
wiednio 43 (16,5%) (p < 0,05).

PSAD wyliczono dla 217 chorych. U 190 (87,5%) 
z nich było ono niższe bądź równe 0,15. Odpowiednio 
u 27 (22,5%) chorych wartość PSAD przekraczała 0,15. 
IncPCa znamiennie częściej rozpoznawano wśród 
chorych, których wartość PSAD była większa niż 0,15 
– odpowiednio 3 (11,1%) vs. 6 (3,15%) (p < 0,01).

Analiza jednoczynnikowa oraz analiza regresji logi-
stycznej nie wykazała zależności pomiędzy wiekiem, 
stężeniem PSA, Pv a częstością występowania IncPCa 
u chorych poddanych TURP i OEA.

DYSKUSJA

Zapadalność na PCa wyraźnie wzrosła w ostat-
nich dekadach zarówno na świecie, jak i w Pol-
sce (ryc. 3) (6), jednak częstość przypadkowego 
wykrywania tego nowotworu u chorych poddanych 
TURP (lub OEA) uległa znaczącemu zmniejszeniu. 
Z dostępnego nam piśmiennictwa wynika, że rozpo-
znanie IncPCa w latach 1980-1990 zdarzało się po 
TURP u 10-31% chorych (20), zaś w ostatnim dzie-
sięcioleciu u 4-16% chorych (21, 23). Częstość 
IncPCa raportowana w piśmiennictwie polskim wynosi 
3,2-8,3% (24-26). Zmniejszenie częstości wykrywania 
IncPCa w materiale tkankowym pochodzącym z TURP 
można tłumaczyć poprawą identyfikowania mężczyzn, 
u których należy wykonać TRUScoreBx, głównie dzięki 
upowszechnieniu oznaczania sPSA i rozszerzeniem 
wskazań do TRUScoreBx, udoskonaleniem techniki jej 
wykonywania (27), a także ograniczeniem liczby cho-
rych poddawanych leczeniu chirurgicznemu z powodu 
BPE/BPH wobec wprowadzenia skutecznego leczenia 
farmakologicznego chorych dotkniętych LUTS zwią-
zanych z BPE/BPH (28). Za silniejszym wpływem tego 
ostatniego zjawiska na zmianę dystrybucji stopnia za-
awansowania PCa w momencie rozpoznania przema-
wiają badania, w których nie wykazano wpływu ruty-
nowych badań DRE i PSA i wykonywanych w oparciu 
o nie biopsji na częstość występowania IncPCa w pre-
paratach po TURP lub OAE (29, 30).

Chorzy stanowiący materiał kliniczny niniejszego 
badania kwalifikowani byli do TURP lub OEA na pod-
stawie powszechnie przyjętych kryteriów opartych na 
zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Urologicz-
nego (31), obejmujących: wywiady, badanie fizykal-
ne, w tym DRE, badanie USG, u wybranych chorych 
oznaczenie stężenia PSA. U wszystkich określono na-
silenie LUTS, wykonano badanie fizykalne z DRE oraz 

przeprowadzono TAUS dla określenia stanu górnych 
dróg moczowych i nerek, stanu ściany pęcherza i za-
legania moczu w pęcherzu po mikcji (ang. residual 
volume – Rv) i oszacowania stopnia powiększenia ster-
cza, a zwłaszcza obecności płata środkowego stercza 
mogącego szczególnie przyczynić się do pogorszenia 
sprawności mikcji. U 8,8% z nich, wobec głównie pod-
wyższenia sPSA, wykonano TRUScoreBx poprzedzającą 
TURP lub EPA o 1-12 miesięcy. Uwzględniwszy ujemny 
wynik biopsji oraz nieistnienie u tych chorych przesła-
nek do wykonania ponownej TRUScoreBx (utrzymujące 
się podwyższone lub rosnące stężenie PSA, niepra-
widłowe DRE, obecność ASAP lub wielomiejscowego 
PIN HG), zakwalifikowano ich do chirurgicznego lecze-
nia BPE/BPH. Nieprawidłowy, sugerujący istnienie PCa 
wynik DRE stanowi wskazanie do TRUScoreBx niebudzą-
ce wątpliwości, choć wiadomo, że ocena palpacyjna 
stercza obarczona jest subiektywizmem (32). Prawdo-
podobieństwo wykrycia PCa na podstawie TRUScoreBx 
wykonanej jedynie z powodu nieprawidłowego wyniku 
DRE ocenia się na 5-30% (33). Z kolei podwyższenie 
sPSA, zwłaszcza w granicach 4-10 ng/ml, jest dość nie-
pewną przesłanką sugerującą potrzebę poszukiwania 
PCa, zwłaszcza u mężczyzn, u których stopień BPE jest 
duży (34, 35), choć ryzyko istnienia PCa u mężczyzn, 
u których sPSA nie przewyższa 4 ng/ml, sięga nawet 
27% (36) (ryc. 4). Ponadto, wartość sPSA jako wskaź-
nika ryzyka istnienia PCa „słabnie” u chorych, u których 
występuje zapalenie stercza oraz u chorych, u których 
zaszła potrzeba wprowadzenia cewnika do pęcherza 
„na stałe” wobec ostrego lub znacznie nasilonego prze-
wlekłego zatrzymania moczu, bowiem obydwie okolicz-
ności przyczyniają się do podwyższenia sPSA (37, 38).

Jednym ze sposobów pozwalających na uściślenie 
wskazań do wykonania TRUScoreBx jest odniesienie 
sPSA do objętości stercza (PSAD) ocenionej na pod-
stawie TRUS (ryc. 5), przy czym również trudno jest 
uznać wielkość tego miernika za pewną przesłankę 
wskazującą prawdopodobieństwo istnienia PCa (18).

Wybór TURP lub EPA uzależniano od stopnia po-
większenia stercza (Pv): do TURP kwalifikowano na 

Ryc. 4. Ryzyko istnienia raka stercza (PCa) u mężczyzn, u których 
stężenie swoistego antygenu sterczowego w surowicy (sPSA) nie 
przewyższa 4 ng/ml (36)
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ogół chorych, u których Pv wynosiła do 80-100 ml, 
zaś OEA stosowano w przypadku większej objętości 
stercza.

Bez wątpienia temat przypadkowego wykrycia PCa 
po TURP lub OAE powinien być poruszony w trak-

cie rozmowy z chorym przygotowywanym do opera-
cji. Taka rozmowa nabiera szczególnego znaczenia 
u chorych, którzy będą poddani leczeniu technikami 
uniemożliwiającymi uzyskanie materiału do PE (laser, 
microwave) (40).

Dodatkowym aspektem jest współwystępowanie 
raka, zapalenia, powiększenia stercza, zatrzymania 
moczu, co może utrudniać prawidłową interpretację 
wyników PSA i DRE. Dotychczas nie wykazano jednak 
związku pomiędzy tymi stanami (41). W uzyskanych 
przez nas wynikach również nie stwierdziliśmy istotne-
go związku pomiędzy występowaniem zapalenia ster-
cza, PIN czy zatrzymania moczu.

WNIOSKI

Wśród chorych poddanych leczeniu operacyj-
nemu z powodu BPH, IncPCa rozpoznawany jest 
rzadko. Pomimo tego, u 15 (1,5%) mężczyzn ob-
jętych badaniem stwierdzono raka istotnego kli-
nicznie.

Wartość PSAD przewyższająca 0,15 i przebyta 
w przeszłości biopsja gruczołu krokowego stano-
wią istotne czynniki rozpoznania IncPCa.

Ryc. 5. Zależność między gęstością PSA (PSAD) i ryzykiem istnienia 
raka stercza (39)
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