
УА0501373

УДК 616 65-006 6 616-073 916

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
ТА ПРОСТАТИЧНИЙ СПЕЦИФІЧНИЙ АНТИГЕН

В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ
ТА ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Д.С. Мечев, О.В. Щербіна, В.І. Яцик, Л.Ю. Гладка

Київська медична академія післядипломної освіти, Київ

Вступ. В останні роки спостерігається зростання захворю-
вань передміхурової залози. Особливо стрімкими темпами зро-
стає захворюваність на рак простати [1, 4] В деяких
індустріальних країнах рак передміхурової залози в структурі
онкологічної захворюваності вийшов на перше місце Висока
розповсюдженість раку передміхурової залози, труднощі діаг-
ностики, особливо на ранніх стадіях, нерідко пізнє виявлення,
коли малоефективна навіть паліативна терапія — фактори, що
визначають актуальність проблеми [3].

Пальцьове ректальне дослідження завдяки своїй простоті,
доступності найбільш широко використовується для досліджен-
ня хворих з патологією передміхурової залози. Але при цьому
методі дослідження відсутні надійні ознаки для диференційноі
діагностики раку та доброякісної гіперплазії передміхурової за-
лози. Пальцеве ректальне дослідження — метод суб'єктивний,
його достовірність багато залежить від досвіду уролога Деякі
вчені підкреслюють, що загальна угода урологів відносно вияв-
лення раку передміхурової залози за допомогою пальцьового
ректального дослідження — це тільки красиві слова [7] Резуль-
тати, одержані при гістологічному дослідженні проб тканин,
одержаних при виконанні радикальної простатектоміі, свідчать,
що недооцінка локального розповсюдження раку при пальцьо-
вому дослідженні спостерігається в 40 — 60% випадків [5, 8].

Враховуючи вищесказане, необхідний пошук і широке
впровадження в клінічну практику простих, доступних, нешва-
зивних інформативних методів дослідження передміхурової за-
лози з метою диференційноі діагностики раку та доброякісної
гіперплазії простати. Згідно рекомендацій III Міжнародної на-
ради з питань гіперплазії передміхурової залози пальцьове рек-
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тальне дослідження, транс ректальне ультразвукове досліджен-
ня (ТРУЗД) та визначення простатичного специфічного антиге-
ну (ПСА) в сироватці крові є обов'язковим елементом будь-якої
скринінгової програми по раку простати.

Мета роботи — аналіз діагностичних можливостей транс-
ректального ультразвукового дослідження та імунорадіомет-
ричного аналізу ПСА в сироватці крові в диференційній діагно-
стиці раку та доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

Матеріал та методи. Всього нами обстежено Л 42 хворих
віком від 50 до 85 років. Більшість хворих (108) поступили на об-
стеження з попереднім діагнозом «доброякісна гіперплазія пе-
редміхурової залози». У 12 пацієнтів визначалось ущільнення в
одній з часток простати неясного походження. У 22 хворих бу-
ли клінічні ознаки раку передміхурової залози.

Всім хворим проведено пальцьове ректальне дослідження.
У 48 хворих проведено визначення в сироватці крові простатич-
ного специфічного антигену (ПСА). Простатичний специфічний
антиген в сироватці крові визначали методом імунорадіомет-
ричного аналізу. Застосовували набори фірм "Іттипоіесп"
(Чехія) та "СІ5" (Франція). Для дослідження використовували
лічильник "Гамма-800", оснащений комп'ютером Репііит для об-
робки результатів досліджень (побудова калібровочних кривих,
розрахунок концентрацій ПСА в сироватці крові).

Всім хворим проведено трансректальне ультразвукове
дослідження. Перед проведенням дослідження хворим проводи-
ли механічне очищення дистальних відділів товстої кишки. Сечо-
вий міхур хворих наповнювався шляхом природного пасажу сечі
(для визначення залишкової сечі і співвідношення збільшеної пе-
редміхурової залози та сечового міхура). Ультразвукові
дослідження хворих виконували на апаратах «Асиззоп — 128ХР»
та «Аіока-630» Для дослідження використовували трансрек-
тальні перетворювачі з частотою 7,5 МГц. У хворих визначали
об'єм передміхурової залози, який розраховували за формулою:

У= \УхЬхНхО,52,
де УУ — ширина простати на поперечному зрізі,
І* — відстань між шийкою сечового міхура та верхівкою
простати на сагітальному зрізі,
Н — передньозадній розмір, виміряний перпендикуляр-
но до подовжньої осі простати на сагітальному зрізі.
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Після завершення трансректального ультразвукового
дослідження і сечовипускання у хворих визначали об'єм за-
лишкової сечі. У 18 хворих з високими рівнями в сироватці
крові простатичного специфічного антигену для визначення
розповсюдженості процесу в тазові лімфатичні вузли виконано
додатково трансабдомінальне ультразвукове дослідження та
комп'ютерну томографію.

Результати та от обговорення. При проведенні ультразву-
кового дослідження у 84 хворих виявили доброякісну гіпер-
плазію передміхурової залози, у 18 — поєднання доброякісної
гіперплазії та раку простати, у 40 — рак передміхурової залози.

При доброякісній гіперплазії процес локалізувався в ос-
новному в центральній зоні передміхурової залози. У хворих з
доброякісною гіперплазією передміхурової залози при прове-
денні ультразвукового дослідження виявляли збільшення
розмірів передміхурової залози, її форма частіше була округ-
лою, рідше — неправильною. Контури простати частіше були
рівними, структура однорідною, ехогенність підвищеною У
хворих з наявністю дегенеративних змін структура залози була
неоднорідною, в деяких спостереженнях простежувалися вуз-
ли з анехогенними порожнинами, що значно ускладнювало ди-
ференціальну діагностику з раком передміхурової залози.
Об'єм передміхурової залози при її доброякісній гіперплазії ко-
ливався в межах 24 - 86 см3.

Рак передміхурової залози локалізувався в-основному в
периферичній зоні. Найбільш характерними ознаками раку бу-
ли наступні: асиметрична форма залози, горбкуватий контур,
відсутність капсули у зоні патологічного процесу, ехогенність
новоутворення в більшості випадків знижена, межа нечітка. У
хворих на рак простати її об'єм коливався в межах 20 — 38 см^
Визначення об'єму передміхурової залози при злоякісних ново-
утвореннях важливе при плануванні променевої терапії, особ-
ливо брахітерапії, а також при контролі за ефективністю прове-
деного лікування (радіотерапії, ендокринної терапії). При
повторних ультразвукових дослідженнях по змінах ехогенності
пухлини та об'єму передміхурової залози можна судити про
ступінь регресії пухлини

Гшоехогенні вогнища в передміхуровій залозі вважаються
однією з найбільш вірогідних ознак раку простати Одначе, во-
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ни можуть спостерігатися і при дегенеративних змінах в пе-
редміхуровій залозі при п доброякісній гіперплазії Крім того, у
хворих на рак простати спостерігались і пперехогенні вогнища,
а також неоднорідність структури залози В таких випадках
важлива роль в диференціальній діагностиці належить ознакам,
що свідчать про інвазивний ріст пухлини, а також виявлення
розповсюдження пухлини за межі передміхурової залози. Але
це вже захворювання в запущеній стадії і результати лікування
таких хворих незадовільні.

Простатичний специфічний антиген допомагав в складних
для діагностики випадках встановити правильний діагноз. За
верхню межу норми приймали рівень ПСА 4 нг/мл. В усіх ви-
падках при доброякісній гіперплазії передміхурової залози
рівень загального простатичного специфічного антигену в си-
роватці крові не перевищував 10,0 нг/мл. У хворих на рак пе-
редміхурової залози концентрація ПСА становила від 4,5 до 59,0
нг/мл. Найбільші труднощі в диференціальній діагностиці доб-
роякісної гіперплазії та раку передміхурової залози виникали
при недостатньо характерній сонографічній картині для цих за-
хворювань і при значеннях простатичного специфічного анти-
гену в сироватці крові в межах 4,1 — 10,0 нг/мл. Це так звана
"сіра зона", концентрації ПСА в межах цієї зони характерні як
для раку, так і доброякісної гіперплазії простати В таких випад-
ках при можливості необхідно провести ультразвукову ангіог-
рафію, зокрема енергетичне доплерівське картування пе-
редміхурової залози та визначити в сироватці крові рівень
вільного простатичного специфічного антигену і розрахувати
відношення вільний ПСА/ загальний ПСА. Якщо це співвідно-
шення менше 0,15, це з великою вірогідністю свідчить про на-
явність раку. Співвідношення, яке перевищує 0,15, характерне
для доброякісної гіперплазії простати При неможливості про-
вести додаткові дослідження при підозрі на рак передміхурової
залози необхідно виконати біопсію, бажано під контролем уль-
тразвукового дослідження.

В окремих спостереженнях при характерних для раку пе-
редміхурової залози ппоехогенних зонах була низькою кон-
центрація простатичного специфічного антигену в сироватці
крові (менше 4,0 нг/мл) Відомо, що ппоехогенні осередки в пе-
риферичній зоні передміхурової залози не завжди свідчать про
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наявність злоякісного процесу, що підтверджується при па-
топстологічних дослідженнях Ізоехогенні пухлини не виявля-
ються при ультразвуковому дослідженні в режимі сірої шкали,
що призводить до хибнонегативних висновків. В обох цих ви-
падках при доповненні дослідження енергетичним допп-
лерівським картуванням можна оцінити судинний рисунок за-
лози, виявити зони його асиметрії, що дозволяє в складних для
діагностики випадках встановити правильний діагноз [2, 6].
При високих концентраціях ПСА в сироватці крові, відсутності
змін в залозі при ультразвуковому дослідженні в режимі сірої
шкали і відсутності можливості виконати допплерівське
дослідження рекомендується провести поліфокальну біопсію
передміхурової залози (з 6 точок).

У хворих на рак простати об'єм залишкової сечі коливався
в межах 20 - 150 мл. Відповідний показник у хворих на добро-
якісну гіперплазію передміхурової залози становив 20 - 200 мл.
Визначення залишкової сечі дало можливість оцінити уроди-
наміку нижніх сечових шляхів у хворих з даною патологією. Цей
показник дає додаткову інформацію до клінічних даних при ди-
намічному спостереженні за хворими в процесі лікування.

У 18 хворих виконали трансабдоміальне дослідження
регіонарних лімфатичних вузлів. Найбільш характерними ульт-
развуковими ознаками метастазів в лімфовузли були об'ємні
гіпоехогенні або підвищеної ехогенності патологічні утворення
овальної форми, частіше з нечіткими контурами або утворення
неправильної форми з хвилястими контурами, гомогенною чи
гетерогенною структурою. При великій кількості уражених ме-
тастазами лімфатичних вузлів при збільшенні їх у розмірах во-
ни візуалізувались у вигляді конгломерату. Ультразвуковим ме-
тодом ураження здухвинних лімфатичних вузлів виявлено у 8 з
18 обстежених хворих. Для підвищення точності діагностики
хворим виконано комп'ютерну томографію. При проведенні
комп'ютерної томографії лімфатичні вузли, збільшені до 1 см і
більше розглядалися як патологічні. Крім того, ознаками ура-
ження лімфатичних вузлів були нечіткість контурів магістраль-
них судин (здухвинних артерій), здавлення навколишніх тка-
нин конгломератом збільшених лімфовузлів. Комп'ютерна
томографія виявила ураження здухвинних лімфатичних вузлів
у 12 з 18 обстежених хворих
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Висновки. Таким чином, трансректальне ультразвукове
дослідження та імунорадюметричний аналіз простатичного
специфічного антигену в сироватці крові - високоефективні ме-
тоди діагностики захворювань передміхурової залози. При
поєднаному застосуванні вони допомагають проводити дифе-
ренціальну діагностику раку та доброякісних захворювань про-
стати, в першу чергу доброякісної гіперплазії передміхурової
залози. Вищеназвані методи рекомендується застосовувати у
всіх хворих з патологічними змінами в передміхуровій залозі
Проведення трансректального ультразвукового дослідження та
визначення рівнів простатичного специфічного антигену в си-
роватці крові показане в таких випадках:

— моніторинг чоловіків старше 50 років (регулярне виз-
начення в сироватці крові рівнів ПСА);
— рання діагностика раку передміхурової залози;
— визначення характеру процесу в передміхуровій за-
лозі, диференціальна діагностика раку та доброякісної
гіперплазії передміхурової залози;
— динамічне спостереження за хворими з доброякісною
гіперплазією простати, рання діагностика поєднаної па-
тології (доброякісна гіперплазія та рак);
— оцінка розповсюдженосп злоякісних пухлин (в ком-
плексі з іншими методами променевої діагностики, в
першу чергу з комп'ютерною томографією) та вибір оп-
тимальної тактики лікування;
— оцінка ефективності лікування;
— вибір оптимальних полів опромінення, топометрична
підготовка хворих при плануванні дистанційної проме-
невої терапії.
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Реферат
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОСТАТИЧНИЙ

СПЕЦИФІЧНИЙ АНТИГЕН В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ
ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ТА ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Д.С. Мечев, О.В. Щербіна, В.І. Яцик, Л.Ю. Гладка

Мета роботи — аналіз діагностичних можливостей трансректального ульт-
развукового дослідження та визначення рівнів ПСА в диференційній діагнос-
тиці раку та доброяюсноГ гіперплазії передміхурової залози
Методом трансректального ультразвукового дослідження обстежено 142
хворих. V 48 пацієнтів визначили рівні загального ПСА. V 84 хворих виявили до-
броякісну гіперплазію передміхурової залози, у 18 — поєднання добро-
якісної гіперплазії та раку простати, у 40 — рак передміхурової залози При
сумнівних результатах ультразвукового дослідження постановці правильного
діагнозу допомогало визначення рівнів ПСА Таким чином, ультразвукове
дослідження та визначення рівнів ПСА допомагають в постановці діагнозу
раку передміхурової залози, в диференційній діагностиці з доброякісною
гіперплазією простати.
Ключові слова: УЗД, ПСА, рак передміхурової залози, доброякісна гіпер-
плазія простати

Реферат
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОСТАТИЧЕСКИЙ
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКЕ РАКА И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЬІ
Д.С. Мечев, О.В. Щербина, В.И. Яцьік, Л.Ю. Гладкая

Цель работьі — анализ диагностических возможностей трансректального
ультразвукового исследования и определения уровней ПСА в дифференци-
альной диагностике рака и доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железм.
Методом трансректального ультразвукового исследования обследованьї
142 пациента V 48 больньїх определили уровни общего ПСА V 84 больньїх
обнаружили доброкачественную гиперплазию предстательной железьі, у
18 - сочетание доброкачественной гиперплазии и рака простати, у 40 - рак
предстательной железн При сомнительньїх результатах ультразвукового ис-
следования постановке правильного диагноза помогало определение

ПО



уровней ПСА Таким образом, ультразвуковое исследование и определе-
ние уровней ПСА помогают в постановке диагноза рака предстательной
железьі, в дифференциальной диагностике с доброкачественной гиперпла-
зией простатьі
Ключввью слова: УЗИ, ПСА. рак прелстательной железьі, доброкачествен-
ная гиперплазия простать/
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