


Staadiumi määramine 

Suunatud biopsiad.

Ravi sõltub staadiumist:

T1 ja T2 radikaalne prostatektoomia, brachyteraapia.
T3 ja T4 hormoon ja radioteraapia

Ravi alustamiseks vajalik kasvaja  histoloogiline  uuring.







Radikale Entfernung der Prostata und der Samenblasen im klinischen Stadium T1a-1b

   



Radikale Entfernung der Prostata und der Samenblasen im klinischen Stadium T2

   



   





Abiraterone – Prostate Cancer Therapy
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http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/drug_abiateronecance/
http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/drug_abiateronecance/




























A enne biopsiat,B kaks 
nädalat pärast biopsiat,

C kaks kuud pärast, D 6 
kuud pärast.



 B  DCE  tsentraalne 
osa kontrasteerub

 C  DW sekventsidel  
difusiooni 
restriktsioon 
tsentraalses osas 
(madala signaaliga 
ala)



 C  DW madala 
signaaliga kolle –
difusiooni 
restriktsioon.

 UH suunatud biopsia,



T2 kujutisel 
tsentraalses osas 
madal signaal

Dünaamilisel kontrasteerimisel  
tsentraalses osas kiire KA “wash out”



 Prostatektoomial 
kinnitus T2b diagnoos.



Normaalsetes lümfisõlmesed raudoksiidi 
osakesed fagotsüteeritakse, Madal 
signaaliintensiivsus.

Patoloogilistes lümfisõlmedes fagotsüüte 
pole, lümfisõlm ei kontrasteeru.



Fast spin echo DCE-kasvaja 
näha.









ADC mapil madal
signaaliga ala-difusiooni restriktsioon,







Prostata vähi läbikasv põide ja 
rectumisse.



Sakraalsed metastaasid komprimeerivad cauda equinat T2 ja T1 madala 
signaaliga,

http://radiopaedia.org/cases/cauda-equina-due-to-prosate-metastases/images/21578








Vedelikukogumid 
prostata koes on näha 
ka UH uuringul.



MRT eelis on korrektne staging-lümfisõlmede, 
luu metastaaside ja lokaalse leviku hindamine 
toimub ühel uuringul, säästes aega ja 
ravikulusid.

MRT enne biopsiat võimaldab  võtta UH või MRT 
kontrolli all biopsia tuumori kahtlastest 
kohtadest, väldib valenegatiivseid biopsiaid.


	MRT osa prostata vähi diagnostikas. Ene Oppe
	MRT osa prostata vähi diagnostikas
	Nii staadiumi leidmiseks kui ka suunatud biopsiaks on vaja teada kuidas prostata vähk MRT kujutisel välja paistab ning millised on tema leviku teed.
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Anatoomia-tsentraalne tsoon, perifeerne tsoon, neurovaskulaarne kimp.
	KõrgeT2 signaaliintensiivsus normaalses perifeerses koes ning madal prostata vähis.
	Nii vähk kui ka postpunktsiooni hematoom on T2-s madala signaaliga.
	T1-s on hematoom kõrge signaaliga.
	Postpunktsiooni hematoom T1 hele.
	T2 madala signaaliga tuumor haarab 2/3 prostatast ja levib ekstrakapsulaarsele neurovask. Kimbu piirkonda.
	Tuumor kummub kapslist välja-ekstrakapsulaarne levik.
	Slide 17
	Ekstrakapsulaarne levik.
	Slide 19
	Slide 20
	Seemnepõiekeste infiltrasioon. T2 madala signaaliga tuumor, kapsel intaktne.
	Levik seemnepõiekestesse..
	Slide 23
	Adenokartsinoom tsentraalses osas A- T2 pole nähtav
	A T2 madala signaaliga kolle B DCE kõrge signaaliga kolle
	Vähki saab eristada normaalsest prostata koest kiirema ja kõrgema kontrasteerumise piigi ja kiirema wash out järgi.
	MRT leiu alusel tehti prostata tsentraalsest osast suunatud biopsia, mis oli positiivne.
	Uus MR kontrastaine USPIO- superparamagneetilise raudoksiidi osakesed võimaldavad diagnoosida metastaase ka mitte suurenenud lümfisõlmedes
	PSA 6,4 adenoca. T2 pole kollet näha,
	Slide 30
	Histoloogiliselt adenokartsinoom.
	Histoloogiliselt adeno-kartsinoom, perifeerses osas T2 madala signaaliga kolle,
	Slide 33
	Lisauuringuks on MR spektroskoopia- vähiga voxelis koliin/tsitraat suhe tõuseb,
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Röntgenülesvõttel nähtavad luude muutused hiljem kui MRTs
	Differentsiaaldiagnostiliselt tuleb arvesse prostatiit, mille puhul samuti PSA tõuseb. Prostatiiti ega hematoomi pole T2 võimalik tuumorist diferentsida-vajalik biopsia.
	Prostata abstsess
	Slide 42

