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Лекції

В останні роки спостеріга-
ється значне підвищення за-
хворюваності на рак перед-
міхурової залози [1]. В Україні
хвороба найчастіше діагнос-
тується в задавнених стадіях.
Висока розповсюдженість раку,
труднощі діагностики, особли-
во на ранніх стадіях, нерідко
пізнє виявлення, коли мало-
ефективна навіть паліативна
терапія — фактори, що визна-
чають актуальність проблеми.

На жаль, клінічні симптоми
захворювання проявляються,
як правило, у задавнених ста-
діях, коли неможливе ради-
кальне лікування, тому питан-
ня ранньої, доклінічної діагно-
стики, коли можливе ефектив-
не лікування, мають особливе
значення [2].

Запропоновано велику кіль-
кість методів діагностики раку
передміхурової залози та роз-
повсюдженості процесу. Паль-
цьове ректальне дослідження
— найпростіший і найбільш до-
ступний метод обстеження па-
цієнтів із наявністю патології в
простаті. У хворих на рак пе-
редміхурової залози при прове-
денні пальцьового ректально-
го дослідження виявляють такі
характерні зміни (у різних по-
єднаннях): збільшення залози,
нечіткість контурів, горбкувата
поверхня, зміна консистенції,
ущільнення, порушення рухо-
мості, спаяність із навколишні-
ми органами, наявність тяжів
від залози до сім’яних пухирців
(симптом «бичачих рогів»). На-

явність останніх трьох ознак
свідчить про задавненість про-
цесу. Проте слід відзначити, що
результати пальцьового рек-
тального дослідження значною
мірою суб’єктивні, особливо за
оцінки ефективності консерва-
тивного лікування, до того ж
вдається оцінити стан не всіх
відділів передміхурової залози.
Точніші дані отримують щодо
відділів, розташованих поверх-
нево відносно прямої кишки, та
менш точні — для тих, які лежать
глибоко. При невеликих розмі-
рах пухлинних вузлів, що най-
частіше буває при початкових
стадіях захворювання та у ви-
падках, коли ракові вузли розта-
шовуються в глибині органа,
спостерігається високий відсоток
хибнонегативних висновків. То-
му пальцьове ректальне дослі-
дження повинне застосовувати-
ся як перший етап скринінгового
обстеження, для підвищення
точності діагностики рекомен-
дується поглиблене обстеження
з використанням методів проме-
невої діагностики [3; 4].

Одним із високочутливих
тестів для ранньої діагностики
раку передміхурової залози є
імунорадіометричний аналіз рів-
нів простатичного специфічно-
го антигену (ПСА) у сироватці
крові [2]. З 80-х років XX ст. у
Західній Європі, США, Канаді
визначення ПСА стало обов’яз-
ковим клінічним аналізом. На
III Міжнародній нараді з питань
гіперплазії передміхурової зало-
зи, що проводилась у 1995 р. під

егідою ВООЗ, визначення ПСА
запропоновано як один з обо-
в’язкових методів дослідження.
Саме визначення рівня ПСА в
поєднанні з пальцьовим рек-
тальним дослідженням і транс-
ректальне ультразвукове до-
слідження є необхідними пер-
винними тестами у хворих із па-
тологією передміхурової зало-
зи. У країнах, де налагоджений
скринінг раку передміхурової за-
лози, чоловіки у віці 50 років і
старше регулярно проходять об-
стеження з визначенням рівня
ПСА у сироватці крові. За на-
явності обтяжливого сімейного
анамнезу обстеження чоловіків
розпочинають з 40–45-річного
віку. Відносно скринінгу цього за-
хворювання точиться жвава
дискусія. Існують аргументи «за»
та «проти» програм скринінгу.

Аргументи «за» програми
скринінгу:

1. Простота, доступність, не-
обтяжливість тестів для хворо-
го (рівні ПСА, пальцьове рек-
тальне дослідження, трансрек-
тальне ультразвукове дослі-
дження — ТРУЗД).

2. Рання діагностика потен-
ційно курабельного захворю-
вання.

3. Підвищення якості життя
пацієнтів.

4. Можливість зменшення
смертності від раку передміхуро-
вої залози.

Аргументи «проти» програм
скринінгу:

1. Часте виявлення латент-
них пухлин.
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2. Деякі виявлені види раку
можуть ніколи не проявлятися
клінічно.

3. Вірогідність хибнопозитив-
них висновків.

4. Біопсія може супроводжу-
ватися ускладненнями; нега-
тивне ставлення чоловіків до
цієї процедури, особливо до
повторних досліджень.

5. Економічні розрахунки (ве-
ликі витрати з бюджету країни).

Але незаперечним є той
факт, що застосування у скри-
нінгових програмах аналізу
ПСА збільшило кількість вияв-
леного локалізованого раку пе-
редміхурової залози приблиз-
но удвічі порівняно з періодом
до відкриття ПСА. До викори-
стання ПСА кількість локалізо-
ваних форм раку передміхуро-
вої залози серед вперше вияв-
лених становила 33 %, а в да-
ний час в економічно розвину-
тих країнах світу цей показник
сягає 70 %. При своєчасному
виявленні захворювання мож-
ливе ефективне лікування та
підвищення якості життя паці-
єнтів.

Існує ПСА в трьох основних
формах: зв’язаний з α1-анти-
хімотрипсином, зв’язаний з
α2-макроглобуліном та у вільно-
му, незв’язаному стані. Рівень
вільного ПСА у сироватці крові
хворих коливається залежно від
патології передміхурової зало-
зи. У нормі концентрація загаль-
ного ПСА у сироватці крові ста-
новить 0–4,0 нг/мл. Більшість
дослідників вважає, що при
концентрації ПСА нижче 4 нг/мл
вірогідність раку передміхуро-
вої залози невелика в осіб літ-
нього і старечого віку, тому еко-
номічно невиправдано прово-
дити у цих хворих трансректаль-
не ультразвукове дослідження
та біопсію залози з огляду на
те, що скринінг припускає по-
вторні дослідження. Але дедалі
більше дослідників вважають
за необхідне переглянути цей
показник і встановити дискри-
мінаційний рівень 3,0 нг/мл.
При різноманітних захворюван-
нях, у першу чергу при раку
передміхурової залози, відбу-
вається підвищення концент-
рації ПСА у сироватці крові.
Причинами підвищення рівня

ПСА можуть бути рак перед-
міхурової залози, доброякісна
гіперплазія передміхурової за-
лози, простатит, ішемія або ін-
фаркт залози, гостра затримка
сечі, урологічні маніпуляції на
органі, еякуляція напередодні
дослідження.

Таким чином, ПСА характе-
ризується органоспецифічні-
стю, але не канцероспецифіч-
ністю, його помірне підвищен-
ня не завжди свідчить про на-
явність злоякісного процесу.
Найбільші проблеми в поста-
новці діагнозу виникають у тому
разі, коли рівень ПСА колива-
ється від 4,1 до 10,0 нг/мл. Це
так звана «сіра зона» У цю гру-
пу входять пацієнти не тільки з
пухлинами простати, але і з
іншими захворюваннями, у пер-
шу чергу з доброякісною гіпер-
плазією передміхурової залози.
Слід зазначити, що збільшення
рівня ПСА, особливо при нор-
мальних даних пальцьового
ректального дослідження, є ви-
сокоспецифічним для раку пе-
редміхурової залози при зна-
ченнях 20 нг/мл і вище. Відзна-
чається низька специфічність
ПСА-тесту, особливо при дис-
кримінаційному рівні 3,0 нг/мл,
тому він не може бути викорис-
таний як самостійний метод
для диференціальної діагнос-
тики локалізованого раку та
доброякісної гіперплазії перед-
міхурової залози. Для підвищен-
ня чутливості і, особливо, спе-
цифічності методу, а також ди-
ференційно-діагностичних мож-
ливостей методу запропоновані
додаткові показники ПСА.

Вікові норми
(вікові специфічні

дискримінаційні рівні)

Запропоновано такі рівні
ПСА у чоловіків залежно від
віку: 40–49 років — 0–2,5 нг/мл;
50–59 років — 0–3,5 нг/мл; 60–
69 років — 0–4,5 нг/мл; 70–
79 років — 0–6,5 нг/мл.

При врахуванні діапазону
норми для різноманітних віко-
вих груп ПСА стає більш селек-
тивним пухлинним маркером.
Застосування вікових норм
ПСА підвищує чутливість діа-
гностики раку у чоловіків моло-
дого та середього віку, одно-

часно знижуючи специфічність
аналізу, та знижує чутливість
діагностики раку у чоловіків
похилого та старечого віку, од-
ночасно підвищуючи специ-
фічність.

Швидкість зміни
рівня ПСА

Рівень ПСА швидше збіль-
шується у хворих на рак про-
стати порівняно з хворими на
доброякісну гіперплазію пе-
редміхурової залози. Верхня
межа щорічного приросту рівня
ПСА не повинна перевищува-
ти 0,75 нг/мл. Швидкість зміни,
що перевищує 0,75 нг/мл про-
тягом року, дозволяє більш на-
дійно віддиференціювати рак
від доброякісної гіперплазії пе-
редміхурової залози. Цей тест
широко не використовується че-
рез необхідність швидкої та
точної діагностики раку перед-
міхурової залози.

Щільність ПСА

Щільність ПСА розрахову-
ють як відношення рівня сиро-
ваткового ПСА до об’єму пе-
редміхурової залози, встанов-
леного при проведенні ТРУЗД.
Щільність ПСА, що перевищує
0,15 нг/(мл⋅см3), з більшою віро-
гідністю свідчить про рак. Роз-
рахунок показника щільності
ПСА збільшує специфічність
аналізу, що дозволяє зменши-
ти кількість невиправданих біо-
псій передміхурової залози. З
іншого боку, збільшення спе-
цифічності призводить до змен-
шення чутливості і, отже, до
зменшення кількості виявлених
випадків раку.

Щільність ПСА
перехідної зони простати

Показник розраховують як
співвідношення загального
простатичного специфічного
антигену до об’єму перехідної
зони передміхурової залози,
що визначається при прове-
денні ТРУЗД. Показник більше
0,35 нг/(мл·см3) характерний
для раку передміхурової зало-
зи і є показанням для прове-
дення біопсії. Проте у цьому
випадку тест має неприйнятно
низьку чутливість у діагностиці
раку. У зв’язку з цим запропо-
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новані й інші граничні величи-
ни: 0,3 і 0,25 нг/(мл·см3). Дослі-
дження у цьому напрямку про-
довжуються.

Визначення вільного
та загального ПСА
та їх співвідношення

У сироватці крові визначають
концентрацію вільного та загаль-
ного ПСА і розраховують спів-
відношення: вільний ПСА/за-
гальний ПСА.

При злоякісних пухлинах пе-
редміхурової залози знижена
частка вільної фракції ПСА і
збільшена частка антигену, зв’я-
зана з α1-антихімотрипсином.
Якщо показник співвідношення
вільного та загального ПСА ста-
новить менше 0,15, це з вели-
кою вірогідністю свідчить про
рак передміхурової залози.

Більшість дослідників вва-
жають, що, в першу чергу, віль-
ний ПСА необхідно визначати
при значеннях загального ПСА
в межах «сірої зони», тобто 4,1–
10,0 нг/мл, але наш досвід
свідчить, що для виключення
хибнопозитивних висновків віль-
ний ПСА необхідно визначати і
при концентрації загального
ПСА також у межах 10,1–
20,0 нг/мл. При рівнях загаль-
ного ПСА нижче 4,0 нг/мл та-
кож виявляється рак простати,
тому визначення вільного ПСА
й у цієї категорії пацієнтів може
допомогти у встановленні діа-
гнозу.

Високі рівні ПСА з високою
вірогідністю свідчать про екстра-
капсулярне розповсюдження
пухлини, інвазію сім’яних пухир-
ців, а також про метастази в та-
зові лімфатичні вузли або від-
далені метастази, насамперед
у скелет. Велике значення має
визначення рівнів ПСА для кон-
тролю за ефективністю лікуван-
ня і для ранньої діагностики
рецидивів. Після радикальної
простатектомії за відсутності
екстракапсулярної інвазії та ме-
тастазів у організмі хворого не
залишається тканини перед-
міхурової залози, тому рівень
ПСА різко знижується. Верхня
межа рівня ПСА становить при
цьому 0,05–0,10 нг/мл. Важли-
вим критерієм радикальності
служать також стійкі низькі рівні

ПСА при динамічному спостере-
женні за пацієнтами. Якщо при
моніторингу спостерігається
стійке та послідовне наростан-
ня концентрації ПСА, це повин-
но насторожувати в плані реци-
диву або генералізації процесу.

При ефективному промене-
вому та/або гормональному лі-
куванні відзначається знижен-
ня рівнів цього пухлинного мар-
кера. За підвищенням рівнів
ПСА можна виявити рецидив
пухлини після проведення ліку-
вання. Підвищення рівнів ПСА
у сироватці крові може реєст-
руватися за кілька місяців до
появи клінічних ознак прогре-
сування хвороби. При гормо-
нальній терапії хворих на рак
передміхурової залози визна-
чення ПСА повинне розпочина-
тися з третього місяця від мо-
менту початку лікування. При
розвитку гормонорезистентнос-
ті відзначається підвищення
рівнів ПСА. При проведенні ін-
термітуючої гормональної те-
рапії орієнтуються на рівні ПСА
у сироватці крові. Незважаючи
на те, що в більшості випадків
моніторинг хворих на рак пе-
редміхурової залози в процесі
лікування за рівнем ПСА відби-
ває перебіг хвороби й ефектив-
ність терапії, є винятки, які не-
обхідно враховувати при трак-
туванні результатів. Так, сама
андрогенна деприваційна тера-
пія може мати прямий супре-
сивний вплив на рівень сиро-
ваткового ПСА. Продукція ПСА
знаходиться під гормональним
контролем; ендокринна терапія
зменшує здатність клітин до ви-
роблення та секреції антигену,
тому сироватковий ПСА не зав-
жди надійний маркер стану хво-
роби у цих пацієнтів. З другого
боку, прогресування хвороби
часто супроводжується нарос-
танням анаплазії пухлинних клі-
тин, при цьому вони можуть
втрачати здатність синтезува-
ти ПСА, тому низький рівень да-
ного маркера після гормональ-
ної терапії може не відобража-
ти адекватно наявність рециди-
ву або прогресування хвороби.

Таким чином, в окремих ви-
падках зміна рівня ПСА в про-
цесі лікування хворих на рак
передміхурової залози може не

корелювати з клінічними дани-
ми, тому в комплексі з визна-
ченням рівня ПСА визначають
маркери агресивності пухлин-
ного процесу — тканинний полі-
пептидний специфічний анти-
ген, тимідинкіназу.

Дискримінаційний рівень тка-
нинного поліпептидного спе-
цифічного антигену становить
80 ОД/л. При прогресуванні
процесу чи неефективності лі-
кування виявляють підвище-
ний рівень цього пухлинного
маркера. У хворих на рак пе-
редміхурової залози тимідинкі-
наза є додатковим маркером і
використовується для оцінки
ефективності лікування та сту-
пеня злоякісності пухлини. У
нормі концентрація тимідинкі-
нази становить 0–5 ОД/л, по-
граничні значення — 5–9 ОД/л,
при злоякісних пухлинах (актив-
ному процесі) — 9 ОД/л і вище.
При ефективному лікуванні від-
бувається зниження рівнів ти-
мідинкінази, що корелює з клі-
нічними даними.

Комбінація пухлинної клітин-
ної активності з маркерами ма-
си пухлини дає більш повну
картину перебігу захворюван-
ня, тому визначення рівнів мар-
керів активності злоякісного
процесу доцільно поєднувати
з ПСА. Завдяки оцінці ефек-
тивності лікування є можли-
вість провести корекцію ліку-
вання, особливо ендокринної
терапії, та знизити вартість лі-
кування.

Серед методів візуалізації
раку передміхурової залози
безсумнівним лідером є ТРУЗД
у режимі «сірої шкали». Най-
більш характерною ознакою
раку передміхурової залози є
наявність гіпоехогенних діля-
нок у периферичній зоні. Про-
те гіпоехогенні ділянки можуть
візуалізуватися і при доброякіс-
них захворюваннях передмі-
хурової залози. Крім того, ви-
являються ізоехогенні, підви-
щеної ехогенності та змішані
форми пухлин. Для підвищен-
ня чутливості, а особливо спе-
цифічності діагностики, засто-
совують енергетичне доппле-
рівське картування. За допомо-
гою енергетичного допплерів-
ського картування досліджують
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васкуляризацію залози у ціло-
му для пошуку локальних зон
асиметрії та деформації судин-
ного рисунка. На відміну від нор-
мальних судин, для пухлинних
судин, за даними енергетичного
допплерівського картування,
характерна звивистість, патоло-
гічне розгалуження, перерив-
частість, різний калібр, хаотичне
розташування в зоні пухлини,
сліпі кармани замість кінцевих
артеріол. Таким чином, у хворих
зі злоякісними новоутворення-
ми характер судинного рисунка
передміхурової залози розці-
нюється як дезорганізований.

Ультразвукове дослідження
— недостатньо чутливий метод
в діагностиці місцевого розпов-
сюдження процесу. З цією ме-
тою застосовують комп’ютерну
томографію (КТ) та магнітно-ре-
зонансну томографію (МРТ). У
хворих на рак передміхурової
залози на комп’ютерних томо-
грамах виявляються такі зміни:

— дифузне або осередкове
несиметричне збільшення за-
лози;

— деформація залози;
— нечіткість контурів;
— наявність у паренхімі за-

лози осередків із підвищеною
чи зниженою оптичною щіль-
ністю;

— інвазія сім’яних пухирців,
зміна форми та кута між ними;

— облітерація жирового про-
шарку навколо сечового міхура
і сім’яних пухирців, підвищення
його оптичної щільності;

— потовщення та нерівність
стінки сечового міхура;

— інвазія пухлиною устя се-
човодів.

Порівняно з комп’ютерною
томографією, МРТ має деякі
переваги. Завдяки різному сиг-
налу від м’яких тканин, стають
можливими чітка візуалізація та
диференціація різних струк-
тур — передміхурової залози,
сім’яних пухирців, прямої киш-
ки, жирової клітковини. Для
оцінки екстракапсулярного роз-
повсюдження пухлини викори-
стовують кілька критеріїв: ви-
пинання капсули залози, розрив
її пухлиною, асиметрія нейро-
судинного пучка, облітерація
кута між прямою кишкою та
передміхуровою залозою, роз-

повсюдження пухлини на пери-
простатичну жирову клітко-
вину.

Для діагностики метастазів у
регіонарних лімфатичних вуз-
лах застосовують КТ і МРТ. При
проведенні КТ ознаками мета-
стазів є збільшення лімфовуз-
лів у розмірах (1 см і більше)
та зміна їх форми. Слід відзна-
чити, що за допомогою КТ не-
можливо виявити метастази в
лімфатичні вузли без збільшен-
ня їх у розмірах, тому метаста-
зи невеликих розмірів і мікро-
метастази за допомогою КТ не
діагностуються. Для підвищен-
ня точності діагностики пропо-
нують проводити пункцію збіль-
шених лімфовузлів під контро-
лем КТ.

При проведенні МРТ ознака-
ми метастазів є збільшення
лімфовузлів у розмірах (1 см і
більше) та зміна їх форми. Труд-
нощі діагностики полягають у
тому, що метастази можуть зна-
ходитися також і у вузлах нор-
мального розміру, тому МРТ не
дозволяє виявити метастази в
незбільшених лімфатичних вуз-
лах. Розв’язанням цієї пробле-
ми може бути використання
МРТ-контрастних речовин із
надмалими парамагнітними
частинками оксиду заліза, спе-
цифічних до лімфатичних вуз-
лів. У нормальних лімфатичних
вузлах із функціонуючими мак-
рофагами відбувається фаго-
цитоз частинок оксиду заліза,
що зумовлює зниження інтен-
сивності сигналу на МРТ-зобра-
женні. У вузлах із метастазами
через відсутність у них макро-
фагів не відбувається захоп-
лення контрастної речовини і
тому інтенсивність сигналу піс-
ля його введення не змінюєть-
ся. Застосування таких конт-
растних речовин дозволяє під-
вищити чутливість методу в діа-
гностиці метастазів у лімфатич-
них вузлах завдяки їхньому ви-
явленню у вузлах нормально-
го розміру. Найточнішим мето-
дом діагностики метастазів у
регіонарних лімфатичних вуз-
лах є традиційна, або лапаро-
скопічна, тазова лімфаденек-
томія з подальшим гістологіч-
ним дослідженням видалених
лімфатичних вузлів.

Серед віддалених метаста-
зів раку передміхурової залози
найчастішими є метастази в
скелет. Найбільш чутливі мето-
ди діагностики метастазів у ске-
лет — остеосцинтиграфія та
однофотонна емісійна комп’ю-
терна томографія (ОФЕКТ) з
фосфатними сполуками, міче-
ними технецієм. Вони дозволя-
ють діагностувати метастази на
доклінічній стадії розвитку. За
наявності метастазів візуалізу-
ються осередки гіперфіксації
радіофармпрепарату (РФП) —
170 % і вище порівняно з си-
метричними ділянками. Кіль-
кісна сцинтиграфія дає уявлен-
ня про активність метастатично-
го процесу, що дозволяє здійс-
нювати контроль за ефектив-
ністю лікування. При ефектив-
ному лікуванні відзначається
зменшення кількості метаста-
тичних осередків та інтенсив-
ності нагромадження радіо-
фармпрепарату. Повторні до-
слідження також дають змогу
візуалізувати нові метастатичні
осередки, констатувати прогре-
сування процесу. Слід відзна-
чити, що фосфати, мічені тех-
нецієм, — недостатньо специ-
фічні остеотропні РФП, тому
важливо враховувати анамнез,
клінічну картину, в сумнівних
випадках доповнювати дослі-
дження сцинтиграфією з тумо-
ротропними РФП, наприклад
99mTc-(V)DMSA, 99mТс-МІВІ або
іншими методами променевої
діагностики (рентгенографією,
КТ, МРТ). Однофотонна емі-
сійна комп’ютерна томографія,
яка більш точно виявляє ана-
томічну локалізацію кісткових
уражень, у деяких випадках
дозволяє проводити диферен-
ційну діагностику злоякісних і
доброякісних процесів у попе-
рековому відділі хребта.

Рентгенографія є сьогодні
найменш чутливим методом
променевої діагностики мета-
стазів у скелеті. Проте, завдяки
доступності та низькій вартості,
цей метод доволі широко засто-
совують у діагностиці. Рентгено-
графію проводять при виявлен-
ні на сцинтиграмах сумнівних по-
одиноких осередків гіперфікса-
ції РФП (встановлення дегене-
ративних змін, диференційна
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діагностика доброякісних і зло-
якісних процесів) за наявності
локального болю в кістках, а та-
кож за  відсутності можливості
провести радіонуклідне дослі-
дження чи МРТ. Проте слід па-
м’ятати, що рентгенографія
має низьку чутливість, і негатив-
ний результат рентгенологічно-
го дослідження не завжди
свідчить про відсутність мета-
стазів у скелеті.

Комп’ютерну томографію за-
стосовують для уточнення су-
перечливих даних, отриманих
при проведенні рентгенографії
та остеосцинтиграфії на чітко
обмежених ділянках, а також
для диференційної діагности-
ки поодиноких патологічних
осередків у скелеті. При про-
веденні КТ-дослідження пе-
редміхурової залози та регіо-
нарних лімфатичних вузлів на
відповідних зрізах можуть ви-
являтися метастази в попере-
ковому, крижовому відділах
хребта, у кістках таза. При
ефективному лікуванні відбу-
вається деяка нормалізація
кісткової структури. Комп’ютер-
ну томографію застосовують
також при необхідності вико-
нання біопсії виявлених пато-
логічних осередків для наві-
гації пункційної голки.

Порівняно з остеосцинтигра-
фією МРТ має більш високу спе-
цифічність, тому остання в біль-
шості випадків застосовується
при сумнівних результатах, от-

риманих за допомогою інших
методів променевої діагности-
ки метастазів у скелет. При ос-
теобластичних метастазах, най-
більш характерних для раку
передміхурової залози, спосте-
рігається зниження інтенсив-
ності сигналу як на Т1, так і на
Т2-зважених зображеннях. За
допомогою МРТ можна прово-
дити контроль ефективності
лікування кісткових метастазів.
Критерієм ефективності ліку-
вання при проведенні МРТ-до-
сліджень є підвищення інтен-
сивності сигналу на Т1-зваже-
них зображеннях.

Біопсію передміхурової за-
лози виконують із трансрек-
тального або трансперинеаль-
ного доступу. Оптимальним є
проведення цієї діагностичної
процедури під ультразвуковим
контролем. У випадках, коли
спостерігається підвищення
рівнів ПСА, але пухлина не
пальпується і не візуалізується
при проведенні ТРУЗД, реко-
мендується виконання мульти-
фокальної біопсії передміхуро-
вої залози. При гістологічному
дослідженні біопсійного мате-
ріалу визначають морфологіч-
ну структуру пухлини та ступінь
диференціювання, що має ве-
лике значення для вибору так-
тики лікування [5].

Таким чином, запропонова-
но велику кількість методів діа-
гностики раку передміхурової
залози. Найважливішим зав-

данням є рання діагностика
раку; при своєчасній діагнос-
тиці можливе ефективне ліку-
вання та покращання якості
життя пацієнтів. Необхідні по-
дальші дослідження, спрямо-
вані на вивчення можливостей
сучасних діагностичних ме-
тодів, розробку ефективних
алгоритмів ранньої діагностики
раку передміхурової залози та
широке впровадження резуль-
татів досліджень у клінічну
практику.
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