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Läge för en ny bedömning av
screening för prostatacancer

»Tillägg av kompletterande
blodprov såsom Stockholm 3-testet kan minska behovet av MR, som väntas vara
en begränsande resurs …«
Slutsatserna från huvudstudien STHLM3
MR är att en MR-baserad vävnadsprovtagning kan detektera minst lika mycket signifikant cancer som traditionell vävnadsprovtagning, vilket är grunden för att kunna troliggöra en positiv effekt av screening
med avseende på minskad dödlighet i
pros
tatacancer. Samtidigt kan överdia
gnostiken minskas kraftigt, vilket adresserar det problem som Socialstyrelsen
anger som det tydligaste hindret för införande av organiserad screening. Tillägg
av kompletterande blodprov såsom Stockholm 3-testet kan minska behovet av MR,
som väntas vara en begränsande resurs,
och ytterligare minska överdiagnostik och
onödiga vävnadsprov. Figur 1 sammanfattar resultaten från STHLM3MR normaliserat till 10 000 screenade män.
Det finns nu lovande erfarenheter från flera regioner där pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning påbörjats,
vilka ger värdefull kunskap om hur ett
screeningprogram skulle kunna organiseras. Dessutom har nyligen resultat
från studien Göteborg 2 publicerats som
ger viss information om hur upprepad
testning kan utföras [6]. Resultaten från
STHLM3MR ligger väl i linje med dessa erfarenheter och de kriterier som Socialsty-
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FIGUR 1. Resultat från STHLM3MR-studien normaliserat till 10 000 screenade män
Antal
Diagnostisk strategi:

1 250

Traditionell biopsi för män med förhöjt PSA (≥ 3 ng/ml)
MR-baserad strategi för män med förhöjt PSA (≥ 3 ng/ml)

1 000
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MR-baserad strategi för män med förhöjt Stockholm 3-test (≥ 0,15)
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h Antal förhöjda test, MR-undersökningar och genomförda biopsier samt antal cancerfynd när tre olika strategier för prostatacancerscreening används. Staplarna indikerar resultat från STHLM3MR-studien normaliserade till en befolkning på 10 000 män,
50 till 74 år gamla, som genomgår screening av prostatacancer. Gleasonsumman består av en sammanvägning av det dominerande
morfologiska mönstret i vävnadsprovet och det högsta icke-dominerande morfologiska mönstret. Gleasonsumman sträcker sig
från 6 till 10, där högre poäng indikerar en mer aggressiv form av prostatacancer. Definitionen av Gleasonsumman innebär att
4 + 3 poäng generellt indikerar sämre prognos än 3 + 4, även om båda summorna blir 7. Svarta vertikala streck representerar 95
procents konfidensintervall.

relsen satt upp för ett screeningprogram.
Tillsammans med den nyliga hälsoekonomiska utvärderingen av STHLM3MR [7]

finns nu den nödvändiga kunskapen för
att ånyo initiera en utvärdering av nationell prostatacancerscreening. s
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