Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (AUA) ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ PSA ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
(PROSTATE CANCER EXPERTS DEFEND PSA SCREENING)
(από το Meds cape News-Oncology)
Πολλοί Ουρολόγοι εξειδικευμένοι στον προστατικό καρκίνο στις ΗΠΑ, αντέδρασαν, διαφωνώντας
ριζικά και κατηγορηματικά στη σύσταση της USPSTF (US Preventive Task Forces) η οποία δόθηκε ως
οδηγία μόλις τον περασμένο μήνα, εναντίον της χρησιμοποιήσεως του PSA ως εξέταση ρουτίνας
για screening στον ασυμπτωματικό καρκίνο του προστάτη.
Η οδηγία αυτή δόθηκε και κυκλοφόρησε διαδικτυακά στις αρχές Οκτωβρίου στο περιοδικό “Αnnals
of Internal Medicine”.Σ’αυτήν, η USPSTF επέκτεινε τη συγκεκριμένη σύσταση, για όλους τους
άνδρες (προηγουμένως μόνο στους άνω των 75 ετών), θεωρώντας ότι βρήκε μικρές ενδείξεις
ωφέλειας σχετικά με τη θνησιμότητα από προστατικό καρκίνο, ενώ συγχρόνως δημιουργούνται
επιπρόσθετα και άλλα προβλήματα.
Η οδηγία βαθμολογήθηκε ως “D”, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι “…υπάρχει μεγάλου βαθμού
βεβαιότητα ότι η χρησιμοποίηση του PSA για screening ρουτίνας, δεν συνίσταται εφόσον τα
προβλήματα που δημιουργούνται ξεπερνούν την πιθανή ωφέλεια που θα προκύψει”.
“Αυτό είναι λάθος μήνυμα”, αναφέρει ο P.Cantoff, MD, Διευθυντής του Dana-Farber’s Center for
Genito-Urinary Oncology, Boston-Massachusetts.
Η χρησιμοποίηση του PSA ως “εργαλείου” για το screening, είναι σύνθετη και περιλαμβάνει
πολλαπλά βήματα με μία σειρά συγκεκριμένων σημείων και αποφάσεων προσέγγισης του
προβλήματος : καρκίνος του προστάτη.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται να είμαστε πλέον
προσεκτικοί στο ποιον ασθενή υποβάλλουμε σε screening και πρέπει ν’αναγνωρίσουμε ότι δεν το
χρειάζεται κάθε άνδρας, αλλά το PSA, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά και με βάση την εξειδίκευση
και την ευαισθησία, είναι ένα πολύ χρήσιμο “εργαλείο” στη διαγνωστική προσπέλαση του
καρκίνου του προστάτη.
Η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA) αντέδρασε αμέσως σε αυτά, προειδοποιώντας ότι η
σύσταση περί μη χρησιμοποιήσεως του PSA – όπως τονίζεται – και USPSTF “ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΑΠΟ ΚΑΛΟ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΠΑΝΤΟΥ”.
Ο Carl Olsson, MD Chief Med Officer of Med Prof., σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η ευρεία
διάδοση του PSA μείωσε σταθερά τους θανάτους από καρκίνο του προστάτη.
Ο Gerald Adriole MD, Chief of Urology στο Πανεπιστήμιο της Washington, δήλωσε ότι η οδηγία
αυτή της USPSTF έλαβε υπόψη μόνο τη θνησιμότητα και δυστυχώς δεν συμπεριελήφθη η άποψη
ότι βρίσκοντας νωρίτερα τον καρκίνο, η θεραπεία είναι πιο εύκολη και η νόσος ιάσιμη.Τέλος, ο
Murray Feldstein (Phoenix - Arizona), δήλωσε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό “δεν βλέπω πλέον ασθενείς
με προχωρημένο καρκίνο που αιμορραγούν ή έχουν απόφραξη του ουροποιητικού που χρειάζονται
επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση ή παραμένουν με μόνιμους καθετήρες”.
Επίσης, “ασθενείς με πρώτη διάγνωση μεταστατικού καρκίνου στα οστά”, κάτι που οφείλεται στην
ευρεία χρησιμοποίηση του PSA.

Τελειώνοντας και συμπερασματικά η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία, εδώ και αρκετό καιρό
τονίζει ότι “η χρησιμοποίηση του PSA test χρειάζεται να ερμηνεύεται μαζί με άλλα δεδομένα και
όταν ερμηνεύεται κατάλληλα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την πιθανότητα ανευρέσεως ή
όχι καρκίνου στον προστάτη”.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

