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CÀNCER DE PRÒSTATA: EL CRIBRATGE AMB PSA I L’ESTUDI DEL GEN 

PCA3 

 

 

 

El cribratge de població asimptomàtica en qualsevol forma de càncer 

persegueix el diagnòstic precoç i la reducció de la mortalitat. En el càncer de 

pròstata, la introducció a finals dels 80 del cribratge amb estudi en sèrum de 

l’antigen prostàtic específic (PSA) va incrementar notablement la incidència i 

prevalença de la malaltia, però es troben en discussió els beneficis assolits en 

termes de reducció de la mortalitat. Existeix, en canvi, un consens ampli en la 

problemàtica clínica que genera el cribratge amb PSA. Múltiples publicacions 

recents i guies clíniques de diferents societats científiques coincideixen en la 

importància de limitar el rang d’edat d’indicació del test (55-69 anys) i 

d’informar adequadament el pacient sobre riscos i beneficis abans de realitzar-

lo (1).  

 

 

L’aplicació clínica prospectiva de les noves guies introduirà probablement 

efectes correctors a mig o llarg termini. No obstant, la problemàtica clínica 

actual justifica, a més, la cerca de solucions a curt termini. Al voltant del 75% 

de les biòpsies de pròstata que s’indiquen per PSA elevat són negatives (2), en 

gran mesura degut a la baixa especificitat del PSA (diverses patologies 

prostàtiques benignes poden elevar-ne els nivells sèrics). Aquestes limitacions, 

al llarg dels anys, han generat un volum important i creixent de pacients amb 

PSA alterat i biòpsia o biòpsies successives negatives. 

 

 

Per altra banda, tot i que en pacients d’edat avançada la incidència del càncer 

de pròstata es particularment elevada, la gran majoria de casos són poc 

agressius, asimptomàtics, no comprometen l’esperança de vida del pacient i no 

requereixen cap tractament. En una revisió recent de sèries d’autòpsies, s’ha 

reportat la troballa incidental de carcinoma prostàtic ocult en el 40% d’homes a 

partir dels 60 anys i en el 60% a partir dels 80 anys (3). En aquests casos, el 

test del PSA pot induir una biòpsia prostàtica innecessària que, si permet 

diagnosticar el carcinoma ocult (sobrediagnòstic), afegeix, a més, el risc de 

rebre una teràpia oncològica també innecessària (sobretractament).  
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Entre els nous biomarcadors proposats per reforçar les decisions de l’uròleg en 

aquest escenari, destaca l’estudi del gen PCA3 realitzat en mostres d’orina post 

massatge prostàtic que, a diferència del PSA, és altament específic de 

carcinoma de pròstata. El 2009, BIOPAT va posar a disposició d’assegurats i 

professionals del Grup Assistència aquest nou estudi com a via alternativa en 

els casos clínicament problemàtics, especialment en pacients amb PSA alterat i 

biòpsia negativa, o amb PSA alterat però inferior a 10 ng/mL. Efectuat l’estudi 

de PCA3, es proposa biòpsia només en els casos positius (≥35), i seguiment 

clínic en els negatius (Figura 1). Seguint aquesta pauta, reduïm la indicació de 

biòpsia en un 54% i el seu percentatge de positivitat puja al 58%, un 

rendiment molt superior al del protocol clàssic. 

 

 

 
 

Figura 1. L’estudi del gen PCA3 en el cribratge amb PSA del càncer de pròstata. 

 

 

Amb els nostres resultats, després d’estudiar 740 pacients, constatem, a més, 

que quan el test de PCA3 és positiu, les seves xifres presenten relació 

estadísticament significativa amb els principals paràmetres d’agressivitat 

tumoral: el grau de Gleason (Figura 2) i el volum de tumor a les biòpsies. 

L’estudi de PCA3, per tant, a més de contribuir al diagnòstic d’adenocarcinoma, 

pot ajudar l’uròleg a orientar el pronòstic abans de realitzar la biòpsia (4). 
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Figura 2. Relació del valor de PCA3 en orina amb el grau de 

Gleason del carcinoma de pròstata diagnosticat en la biòpsia: en 

els casos amb PCA3 positiu (≥35) però inferior a 50, el 73% dels 

carcinomes són de baix grau (Gleason<7). Amb xifres de PCA3 de 

50 o superiors, el 76% són d’alt grau.   
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