Prostatabiopsier
– et solidt prognoseværktøj
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Hvis en indledende PSA-måling og
en fingerundersøgelse giver mistanke om prostatakræft, er der behov for en egentlig undersøgelse.
Her anvendes prostatabiopsier som
lægens standardværktøj.

M

en hvor sikker er denne undersøgelse, og hvad er risikoen for
at dø af prostatakræft, hvis det første
biopsisæt er uden kræft? Det har
forskere på rigshospitalets center for
prostatakræft, Copenhagen Prostate
Cancer Center, CPC, nu undersøgt på
baggrund af et imponerende stort
datamateriale.
Undersøgelsen omfatter samtlige
danske mænd, som over en 17-års
periode (1995–2011) har fået taget et
førstegangsbiopsisæt, hvor det har
været muligt at skaffe opfølgende
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data indtil en valgt opgørelsesdato,
den 28. april 2015.
Det drejer sig om i alt 62.340 mænd,
som således er fulgt over en varierende årrække. Median opfølgningstiden er 5,9 år.
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i live, 30% var døde af prostatakræft,
og 21% var døde af andre årsager
end prostatakræft.
Sammenfattende viser undersøgelsen, at det første biopsisæt er et
værdifuldt prognoseværktøj: Hvis det
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Ultralydssonde

På opgørelsesdatoen, den 28. april
2015, kunne konstateres følgende:
Af de 27.181 mænd, hvis første biopsisæt var uden kræft, var 75% fortsat
i live, 2% var døde af prostatakræft,
og 23% var døde af andre årsager
end prostatakræft.
Af de 35.159 mænd, hvis første biopsisæt var med kræft, var 49% fortsat

Endetarm

første biopsisæt er uden kræft, er der
således kun en meget lille risiko for at
dø af prostatakræft. Og denne risiko
skal ses i relation til en langt højere
risiko for at dø af andre årsager. - Hvis
det første biopsisæt derimod er med
kræft, er der naturligvis behov for
yderligere undersøgelser af kræftens
udbredelse, så der kan sættes ind
med en relevant behandling.
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