
QQCCMM    PPAATTHHOOLLOOGGIIEE    UURRIINNAAIIRREE  CCOORRRREECCTTIIOONN  
  
11  LL’’hhyyppeerrppllaassiiee  ddee  llaa  pprroossttaattee  ppeeuutt  rreetteennttiirr  àà  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx    
  

  UUrreettèèrree  ééttiirréé  eett  ccooll  vvééssiiccaall  ssoouulleevvéé  
  DDééggéénnéérreesscceennccee  ccaannccéérreeuussee  ddee  llaa  pprroossttaattee  
  VVeessssiiee  ééppaaiissssiiee  ppaarr  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’oobbssttaaccllee  
  DDiillaattaattiioonn  ddeess  ccaavviittééss  rréénnaalleess  
  CCaallcciiffiiccaattiioonnss  aarrttéérriieelllleess  

  
22  LLee  ccaanncceerr  ddee  llaa  pprroossttaattee  
  

  EEsstt  ssiittuuéé  ccllaassssiiqquueemmeenntt  ddaannss  llaa  pprroossttaattee  
ppéérriipphhéérriiqquuee  

  EEsstt  llaa  22èmeème  ccaauussee  ddee  ccaanncceerr  cchheezz  ll’’hhoommmmee  
  EEsstt  ssiittuuéé  ccllaassssiiqquueemmeenntt  ddaannss  llaa  pprroossttaattee  
cceennttrraallee  
  AAppppaarraaîîtt  ccllaassssiiqquueemmeenntt  ((ssii  llee  ttoouucchheerr  rreeccttaall  eesstt  

aannoorrmmaall))  eenn  éécchhooggrraapphhiiee  hhyyppooéécchhooggèènnee  eett  
hhyyppeerrvvaassccuullaarriisséé  aauu  ddoopppplleerr    

  LLee  ddoossaaggee  ddeess  PPSSAA  eesstt  ttoouujjoouurrss  aabbaaiisssséé  
  
33  DDaannss  llaa  ppyyéélloonnéépphhrriittee  aaiigguuëë    
  

  LLeess  ddoouulleeuurrss  ccllaassssiiqquueess  ssoonntt  ddoouulleeuurrss  lloommbbaaiirreess,,  
ffiièèvvrree  eett  ffrriissssoonnss  

  AAuu  ssccaannnneerr  llee  ffooyyeerr  ddee  ppyyéélloonnéépphhrriittee  aappppaarraaîîtt  
hhyyppooddeennssee,,  ttrriiaanngguullaaiirree  eett  lleess  ccoonnttoouurrss  ssoonntt  bbiieenn  
lliimmiittééss  

  LL’’éécchhooggrraapphhiiee  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  aauu  ssccaannnneerr  ppoouurr  
ffaaiirree  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee  ppyyéélloonnéépphhrriittee  aaiigguuëë  
  LLee  ffooyyeerr  ddee  ppyyéélloonnéépphhrriittee  aappppaarraaîîtt  hhyyppeerr  ppeerrffuusséé  
eenn  éécchhooggrraapphhiiee  eett  aauu  ssccaannnneerr  
  QQuuaanndd  llee  ffooyyeerr  ddee  ppyyéélloonnéépphhrriittee  aaiigguuëë  eennvvaahhiitt  llaa  

llooggee  rréénnaallee,,  oonn  ppaarrllee  ddee  pphhlleeggmmoonn  ppéérrii  rréénnaall  
  



44  TToouujjoouurrss  ddaannss  llaa  ppyyéélloonnéépphhrriittee  aaiigguuëë  
  

  LL’’aabbccèèss  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dd’’uunn  
ffooyyeerr  ddee  ppyyéélloonnéépphhrriittee  nnoonn  ttrraaiittéé  cchheezz  uunn  ppaattiieenntt  
ddoonntt  llee  ssyyssttèèmmee  iimmmmuunniittaaiirree  eesstt  ddééppaasssséé  

  LL’’aabbccèèss  nnee  ddooiitt  jjaammaaiiss  êêttrree  ddrraaiinnéé  
  LL’’aabbccèèss  nn’’aa  jjaammaaiiss  ddee  ppsseeuuddoo  ccooqquuee  
  IIll  aappppaarraaîîtt  ccllaassssiiqquueemmeenntt  hhyyppooéécchhooggèènnee  eenn  

éécchhooggrraapphhiiee  
  IIll  aappppaarraaîîtt  ccllaassssiiqquueemmeenntt  hhyyppooddeennssee  aauu  ssccaannnneerr  

  
55  LLaa  ttuubbeerrccuulloossee  
  

  EEsstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  33  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss  ppaarr  aann  
  EEsstt  mmooiinnss  ffrrééqquueennttee  cchheezz  lleess  ppaattiieennttss  iimmmmuunnoo  
ddéépprriimmééss  
  LLee  ggeerrmmee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaa  llooccaalliissaattiioonn  uurriinnaaiirree  
eesstt  EEcchheerriicchhiiaa  CCoollii    
  DDaannss  ssaa  llooccaalliissaattiioonn  uurriinnaaiirree  eellllee  ccrreeuussee  llee  

ppaarreenncchhyymmee  eett  ssttéénnoossee  llaa  vvooiiee  eexxccrrééttrriiccee  
  SSaa  llooccaalliissaattiioonn  ppuullmmoonnaaiirree  eesstt  llaa  pplluuss  ffrrééqquueennttee  

  
66  LLaa  ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  
  

  SSeeuull  uunn  ccaallccuull  ppeeuutt  êêttrree  rreessppoonnssaabbllee  qquu’’uunnee  
ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  
  LL’’UUIIVV  eesstt  llee  pprreemmiieerr  eexxaammeenn  àà  rrééaalliisseerr  
  LLee  ssccaannnneerr  ssaannss  iinnjjeeccttiioonn  oouu  llee  ccoouuppllee  AASSPP  //  

éécchhooggrraapphhiiee  ssoonntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  eexxaammeennss  àà  
rrééaalliisseerr  eenn  pprreemmiièèrree  iinntteennttiioonn    

  LLee  ssccaannnneerr  ssaannss  iinnjjeeccttiioonn  eesstt  pplluuss  ppeerrffoorrmmaanntt  
qquuee  llee  ccoouuppllee  AASSPP  //  éécchhooggrraapphhiiee  

  LL’’éécchhooggrraapphhiiee  eesstt  uunn  bboonn  eexxaammeenn  ppoouurr  llaa  
ddiillaattaattiioonn  ddeess  ccaavviittééss  ppyyééllooccaalliicciieelllleess  mmaaiiss  uunn  
mmooiinnss  bboonn  eexxaammeenn  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ccaallccuullss    

  



77  UUnnee  iimmaaggeerriiee  eenn  uurrggeennccee  ddee  llaa  ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  eesstt  
iinnddiissppeennssaabbllee    
  

  EEnn  ccaass  ddee  rreeiinn  uunniiqquuee  ccoonnnnuu  
  EEnn  ccaass  ddee  ddoouulleeuurrss  rrééppoonnddaanntt  bbiieenn  aauu  
ttrraaiitteemmeenntt  
  EEnn  ccaass  ddee  ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  cchheezz  uunn  ssuujjeett  
jjeeuunnee,,  nnoonn  fféébbrriillee  eett  àà  ddiiuurrèèssee  ccoonnsseerrvvééee  
  EEnn  ccaass  ddee  ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  fféébbrriillee  
  EEnn  ccaass  ddee  ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  hhyyppeerr  aallggiiqquuee  

mmaallggrréé  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  aaddééqquuaatt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  
  
88  EEnn  ttoommooddeennssiittoommééttrriiee  ssaannss  iinnjjeeccttiioonn,,  lleess  ssiiggnneess  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  llaa  ccoolliiqquuee  nnéépphhrrééttiiqquuee  ssoonntt  ::  
  

  LL’’ééppaaiissssiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrooii  ddee  ll’’aarrttèèrree  iilliiaaqquuee  
pprriimmiittiivvee  
  LLaa  vviissuuaalliissaattiioonn  ddiirreeccttee  dduu  ccaallccuull  
  LL’’ééppaaiissssiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrooii  ddee  ll’’uurreettèèrree  aauuttoouurr  

dduu  ccaallccuull  
  LLaa  ddiillaattaattiioonn  ddeess  ccaavviittééss  ppyyééllooccaalliicciieelllleess  
  UUnnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ttaaiillllee  ddee  llaa  pprroossttaattee  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



99  DDaannss  lleess  ttuummeeuurrss  ddee  llaa  vveessssiiee  
  

  LLeess  ffoorrmmeess  iinnffiillttrraanntteess  ssoonntt  ddee  mmeeiilllleeuurr  
pprroonnoossttiicc  qquuee  lleess  ffoorrmmeess  ssuuppeerrffiicciieelllleess  
  LLeess  ffoorrmmeess  ssuuppeerrffiicciieelllleess  ccoonnssttiittuueenntt  8800%%  ddeess  

ttuummeeuurrss  ddee  llaa  vveessssiiee  
  LLee  ssccaannnneerr  ppeerrmmeett  ddee  ddiifffféérreenncciieerr  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  
uunnee  ttuummeeuurr  iinnffiillttrraannttee  dd’’uunnee  ttuummeeuurr  pprrooffoonnddee  
  LLee  ddiiaaggnnoossttiicc  ppoossiittiiff  eett  llee  ccaarraaccttèèrree  iinnffiillttrraanntt  oouu  

ssuuppeerrffiicciieell  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aappppoorrttéé  qquuee  ppaarr  
ll’’eennddoossccooppiiee  vvééssiiccaallee  eett  lleess  bbiiooppssiieess  ttuummoorraalleess  

  LLeess  ffoorrmmeess  ssuuppeerrffiicciieelllleess  ssoonntt  ttrraaiittééeess  
ccllaassssiiqquueemmeenntt  ppaarr  rréésseeccttiioonn  eennddoossccooppiiqquuee  eett  
cchhiimmiiootthhéérraappiiee  vvééssiiccaallee  iinn  ssiittuu  

  
1100  TToouujjoouurrss  ddaannss  lleess  ttuummeeuurrss  ddee  llaa  vveessssiiee  
  

  EEllllee  eesstt  pplluuss  ffrrééqquueennttee  cchheezz  ll’’hhoommmmee  
  LLee  pprriinncciippaall  ffaacctteeuurr  ddee  rriissqquuee  eesstt  llee  ttaabbaacc  
  LLee  pprriinncciippaall  ffaacctteeuurr  ddee  rriissqquuee  eesstt  llaa  BBiillhhaarrzziioossee  
eenn  FFrraannccee  
  LLeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ddééccoouuvveerrttee  ssoonntt  llee  pplluuss  

ssoouuvveenntt  uunnee  hhéémmaattuurriiee  
  LL’’UUIIVV  eesstt  llee  pprreemmiieerr  eexxaammeenn  àà  rrééaalliisseerr  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1111  DDaannss  llee  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  
  

  LLaa  ttuummeeuurr  mmaalliiggnnee  llaa  pplluuss  ffrrééqquueennttee  eesstt  llee  
ssaarrccoommee  
  LLaa  ttuummeeuurr  llaa  pplluuss  ffrrééqquueennttee  eesstt  llee  ccaarrcciinnoommee  àà  

cceelllluulleess  ccllaaiirreess  
  LLaa  mmaallaaddiiee  ddee  VVoonn  HHiippppeell  LLiinnddaauu  eesstt  uunn  ffaacctteeuurr  

ddee  rriissqquuee  
  LLee  ccaanncceerr  nnee  ppeeuutt  jjaammaaiiss  êêttrree  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  
uunnee  mmaallaaddiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  
  CCeerrttaaiinneess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess  uuttiilliissééeess  ddaannss  

ll’’iinndduussttrriiee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccaanncceerr  dduu  
rreeiinn  

  
1122  TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  
  

  LLeess  ddééccoouuvveerrtteess  ffoorrttuuiitteess  dduu  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  eenn  
iimmaaggeerriiee  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffrrééqquueenntteess  

  LL’’éécchhooggrraapphhiiee  eesstt  mmeeiilllleeuurree  ppoouurr  llaa  ddééccoouuvveerrttee  
ddee  llééssiioonn  iinnfféérriieeuurree  àà  22  ccmm  
  LLee  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  eesstt  ccllaassssiiqquueemmeenntt  hhyyppeerr  

vvaassccuullaarriisséé  eenn  éécchhooggrraapphhiiee  
  LL’’UUIIVV  eett  ll’’aarrttéérriiooggrraapphhiiee  ssoonntt  ssaannss  iinnttéérrêêtt  ppoouurr  

ffaaiirree  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee  cceettttee  aaffffeeccttiioonn  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1133  PPoouurr  llee  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  
  

  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  dd’’uunnee  ttuummeeuurr  rréénnaallee  eesstt  ttoouujjoouurrss  
llaa  nnéépphhrreeccttoommiiee  ttoottaallee  
  OOnn  ppeeuutt  rrééaalliisseerr  uunnee  nnéépphhrreeccttoommiiee  ppaarrttiieellllee  
  LLee  ssccaannnneerr  eesstt  ll’’eexxaammeenn  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  uunn  

bbiillaann  pprréé  ooppéérraattooiirree  
  LLee  ssccaannnneerr  sseerraa  rrééaalliisséé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  bbiillaann  
pprréé  ooppéérraattooiirree  uunniiqquueemmeenntt  ssaannss  eett  aavveecc  iinnjjeeccttiioonn  
aauu  tteemmppss  ppaarreenncchhyymmaatteeuuxx  
  GGrrââccee  aauuxx  ssccaannnneerrss  mmuullttii  ccoouuppeess,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  

ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  rreeccoonnssttrruuccttiioonnss  ddeess  ccaavviittééss  
ppyyééllooccaalliicciieelllleess  

  
1144  DDaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  bbiillaann  dd’’eexxtteennssiioonn  dd’’uunn  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  
  

  LLee  ssccaannnneerr  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  ll’’ééttuuddee  vvaassccuullaaiirree  
aarrttéérriieellllee  eett  vveeiinneeuussee  
  CCee  bbiillaann  ppeerrmmeett  ddee  rreecchheerrcchheerr  ddeess  ttuummeeuurrss  

ssaatteelllliitteess  
  LLeess  ttuummeeuurrss  ssaatteelllliitteess  ssoonntt  ddeess  mmééttaassttaasseess  ddeess  

ssuurrrréénnaalleess  
  LLee  ppaassssaaggee  ssaannss  iinnjjeeccttiioonn  ppeerrmmeett  ddee  rreecchheerrcchheerr  
ddee  llaa  ggrraaiissssee  oouu  ddeess  ccaallcciiffiiccaattiioonnss  
  LLee  tteemmppss  ttaarrddiiff  aauu  ssccaannnneerr  ddooiitt  êêttrree  rrééaalliisséé  àà  

pplluuss  ddee  33  mmiinnuutteess  aapprrèèss  iinnjjeeccttiioonn  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1155  UUnnee  ttuummeeuurr  rréénnaallee  ddee  22  ccmm  aavveecc  uunnee  eexxtteennssiioonn  aauu  ffaasscciiaa  
ppéérrii  rréénnaall  ddooiitt  êêttrree  ccllaassssééee  eenn  TTNNMM  oouu  sseelloonn  lleess  ssttaaddeess  ddee  
RRoobbssoonn  eenn    
  

  TT33  oouu  ssttaaddee  22  
  TTIINN++MM++  oouu  ssttaaddee  44  
  TT11  oouu  ssttaaddee  11  
  LLee  pprroonnoossttiicc  eesstt  ttrrèèss  bboonn  ((6655%%))  
  EEllllee  ppoouurrrraa  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  nnéépphhrreeccttoommiiee  
ppaarrttiieellllee  

  
  
  
  TTrroopp  ffaacciillee  !!  !!    ((mmaaiinntteennaanntt  qquuee  jj’’aaii  llaa  ccoorrrreeccttiioonn……))  
 


