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Kusepõie vähk
Kusepõie vähk on sageduselt üheksas  vähk 
maailmas

- üle 330 000 esmasjuhtumeid ja üle 
30000 haigeid surevad sellesse iga aasta (EAU 

2013)

Haigestumus suureneb vanusega, 
maksimum 50-70-aastastel

M>N, 3-4:1
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Kusepõie vähk
Valdav osa kusepõie vähkidest on transitotsellulaarne kartsinoom (üle 90%), 6-8% on 
lamerakk-kartsinoom ja ca 2% adenokartsinoomid.

70-85% tuumoritest on pindmised diagnoosimise ajal, ülejäänud 20-30% on lihas-invasiivne
kusepõievähk (muscle-invasive bladder cancer), mille korral suureneb risk surra 
kaugmetastaasidesse. (de Haas jt 2014, EAU 2013)

- Naistel on invasiivset vähki rohkem

Prognoos sõltub patoloogilisest grade’ st ja primaarse tuumori T-staadiumist ning 
regionaalsete lümfisõlmede staatusest

-T2, T3 ja T4 haiguse 5-aasta retsidiivi vaba 89%, 62% ja 50%. (Zhou jt 20114: Stein jt 2001, Radical cystectomy in the treatment of 

invasive bladder cancer: long-term results in 1,054 patients)

On ka tagasihoidlikumad tulemused, kus 5-aasta elulemus tsüstektoomiaga patsientidel T2 
staadiumi korral on 66% võrreldes T4 staadiumiga 27%. (Verma jt 2012)

- ca 1/3  mitteinvasiivseid high-grade tuumoritest  progresseerub invasiivseks, 
metastaatiliseks haiguseks 



Kusepõie vähk

Riski faktorid:

- suitsetamine

- teatud kemikaalid

- ravi tsüstostaatiliste ravimitega, eriti tsüklofosfamiidiga

- vaagna kiiritus, eriti noortel, brahhüteraapia

- arengu maades infektsioon Schistosoma (75% lamerakk-kartsinoom)

- pikaajaline kateterisatsioon, mittefunktsioneeriv kusepõis, kivid

- geneetiline soodumus



Kusepõie vähi kuvamise roll

Lokaalne tuumori invasioon

-MRT eelised KT ees hea pehmete kudede resolutsioon, multiplanaarsus, anatoomiline ja funktsionaalne informatsioon

Ülemiste kuuseteede haaratus

Lümfisõlmede haaratus

Teiste elundite (maks, neerupealised, kopsud, luud jne) haaratus

MRT 

- võimalusel kuvamine enne tsüstoskoopiat, kuna biopsia järgsed ja põletikulised 
muutused mõjutavad hindamist või oodata  4-6 nädalat pärast biopsiat.



Patsiendi ettevalmistus
Mõõdukas kusepõie täituvus

urineerida ca 1-2 tund enne uuringut

viiakse sisse 150 ml füsioloogilist lahust

Spasmolüütikumid, et  vähendada sooleperistaltikat.

Füsioloogilise liikumise mõju vähendamiseks saab kasutada ka image intensity
correction algoritmid, et vähendada liigutusartefakte. Saturation bands (eesmisele 
kõhuseinale, vähendavad hingamise mõju)



Multiparameetriline MRT

T1 kaalutud kujutised

T2 kaalutud kujutised

Dünaamiline kontrasteerumine

DWI kaalutud kujutised



Konventsionaalsed sekvensid

Chemical shift artefakt

- spin-echo sekvensidel

- tüüpiliselt nähtav musta ribana piki 
lateraalset seina ühel pool ja valge ribana 
vastaspoolel

- see on laiem magnetvälja tugevnedes

- artefakti vähendab saturatsiooni riba 
laiendamine ja muutes sagedust kodeeriva 
gradienti suunas, mis kõige vähem mõjutab 
tuumoriga piirnevat kusepõie seina

http://www.revisemri.com/questions/artefacts/chemical_shift_artefact



Chemical shift artefakt

Verma jt 2012



Konventsionaalsed sekvensid

T1 kaalutud kujutised

- aksiaalne turbo spin-echo T1-kalutud kujutised suure FOV-iga 

- uriin on madala signaaliga, tuumor ja normaalne detrusor lihas on mõõduka signaali 
intensiivsusega. Perivesikaalne rasvkude on intensiivse signaaliga.

- ekstravesikaalne rasvkude, lümfadenopaatia, luu metastaasid



Konventsionaalsed sekvensid

T2 kaalutud kujutised

- kõrge resolutsiooniga kiire spin-echo T2-WI  kahes/kolmes plaanis väikese FOV ja 
suure maatriksiga. Põikisuunalised tasapinnad risti tuumori massiga, et paremini 
hinnata tuumori piirkonnas olevat lihakihti.

- 3D sekvensid vs 2D (kiiremad, volumeetriline kusepõie katmine, parem SNR)

- koronaartasapinnas lateraalne sein, ülemine/alumine; sagitaaltasapinnas
eesmine/tagumine sein

- uriin on intensiivse signaaliga, kusepõie tuumor on mõõduka-kõrge signaaliga ja 
normaalne  detrusor lihas on madala signaaliga. 

* Tekes jt (2005) uuringus oli 81% tuumoritest lihaskestaga isointensiivsed

- tuumori sügavus, ümbritsevate kudede ja elundite haaratus



Kihi paksuse mõju:
a. T2-WI , 5 mm kihina
b. T2-WI, 2 mm kihina 
c. 3D FIESTA 



DWI MRT

Difusioon kaalutud kujutised on mitteinvasiivne MRT tehnika, mis mõõdab vee 
difusiooni.

See on kiire, ei vaja kontrastainet, annab kvantitatiivset informatsiooni.

Ekstrakraniaalsel on DWI kasutamine väljakutsutavam füsioloogilise liikuvuse tõttu 
nagu nt hingamine, soole peristaltika. 

Hindamist teostatakse kas visuaalselt (DWI ja ADC kaart) või kvantitatiivselt ADC 
kaardil.

Hüpertsellulaarsed tuumorid on hüperintensiivsed DWI ja hüpointensiivsed ADC 
kaardil kõrgete b-väärtuste korral. 



DWI MRT

Erinevad b-väärtused (50/400/1000, 0/800,  0/500/1000, 0/ 600/1000, 0/1500 
s/mm2)

Aksiaaltasapinnas +/- sagitaaltasapinnas

Vabal hingamisel või respiratoty triggering (võtab 4-10 min)

Susceptibility artefakt puusaliigsese proteesist oluliselt mõjutab vaagna DWI 
limiteerides DWI kasutamist nendel patsientidel

Hea- vs pahaloomuline ilma kontrastaine kasutamist

Kõrge tundlikus ja spetsiifilisus tuumori avastamisel

Anatoomilisi struktuure on raskesti eristatavad, tuleb võrrelda T2 kujutistega või 
kasutada integreeritud vaatamist, kui võimalik





Kõrge signaaliga ala DWI kaalutud kujutistel on mõjutatud akna seadetest, kuna 
valede seadete korral võib eksida tuumori arvu, suuruse ja staadiumiga.



Vaagna norm anatoomia DWI-s
Normaalne uroteelium, submukosa ja serosa ei ole DWI nähtaval kuna need on väga 
õhukesed.

Lihaskest on mõõduka signaali intensiivsusega ja perivesikaalne raskude on madala 
signaali intensiivsusega DWI kujutistel õigete  b-väärtuste korral (800-1000 s/mm2).

Mõned elundid on normis intensiivse signaaliga, ei tohiks segi ajada metastaasidega 
või kusepõie vähi invasiooniga. 

- Testised ja endomeetrium on kõrge signaaliga, corpus cavernosum ja c.spongiosum on mõõduka kuni kõrge 
signaaliga, seemnepõiekesed ja soolesein on mõõduka signaali intensiivsusega. 

- Luuüdi signaal sõltub üdi staatusest, punane luuüdi on mõõduka kuni kõrge signaaliga ja rasva üdi on 
madala signaaliga.



DWI MRT

Wu jt (2013)  näitasid, et kombineerides DWI T2-WI-ga  võib oluliselt parandada 
preoperatiivset kusepõie vähi T staadiumi määramist. Eristamas T1 ja madalamat 
staadiumit T2 ja kõrgemast staadiumist oli MRT täpsus 92-98%.

Samas on uuringuid, kus staging’u täpsus DWI uuringutel oli madalam, nagu El-Assmy
jt (2009), kus eristades pindmist tuumorit invasiivsest oli 63,6% ning kusepõiega 
piiratud ja mitte-piiratud vähi vahel 69,6%. 

Samal uuringul DWI täpsus oli 63.6% (21/33), 75.7% (25/33), 93.7% (30/32) and 87.5% 
(7/8) vastavalt T1, T2, T3 ja T4 staadiumite osas.



ADC väärtused kui prognostiline faktor

On näidatud ADC väärtuste prognostilist olulisust, kemoteraapia tundlik lihas-invasiivne
tuumor on madalamate ADC väärtustega. 

ADC väärtus oli seotud T-staadiumiga ja Ki-67 labeling indeks (mõlemad kusepõie tuumori 
prognostilised faktorid).

Yoshida jt (2012) oma uuringus järeldasid, et kemoteraapia tundlik lihas-invasiivne
kusepõie tuumoril on oluliselt madalamad ADC väärtused võrreldes kemoteraapia 
resistentse lihas-invasiivse tuumoriga.



ADC väärtused kui prognostiline faktor

Zhou jt (2014) näitasid, et kombineerides omavahel ADC väärtusi ja wash-out kiirust hinnates 
kusepõie tuumori agressiivsust on saadud tundlikus 96,7%, spetsiifilisust 94,9% ja täpsus 
95,7%. ADC väärtused: madal agressiivsus 1,03 x 10-3 mm2/s, mõõduka agressiivsusega 0,83 x 
10-3 mm2/s ja kõrge agressiivsus 0,73 x 10-3 mm2/s, wash-out kiirused olid vastavalt 
0,87/min, 0,69/min ja 0,51/min. Tulemused olid paremad alla 24 mm tuumorite korral.  

Sevsenco jt (2014) low grade vs high gade tuumor cut-off ADC väärtus 0,92 x 10-3 mm2/s 
korral on tundlikus 75% ja spetsiifilisus 95,8% , 1,04 väärtuste korral 90% ja 83,3 % vastavalt. 

Funatsu jt (2012) oma uuringus näitasid, et  pindmise tuumori ADC väärtus ≤ 1,12 mm2/s võib 
olla iseseisvaks ennustajaks TUR järgseks retsidiiviks lühiajalisel jälgimisel.

Arvatakse, et ADC suhe ümbritseva normaalse koega on paremini korratav.



AJR 2014; 202:1187–1195



Euroopa uroloogia assotsioon: ebapiisavalt andmeid, et anda 
rekomendatsioone DWI kohta lihas-invasiivse kusepõie vähi  korral. 



Dünaamiline kontrasteerumine
Dünaamilisel kontrasteerumisel T1-WI–l võimaldab in vivo hinnata tuumori vaskularisatsiooni.

Kusepõie tuumor, mukosa ja submukosa kontrasteeruvad varakult (20s), lihaskest on siis 
hüpointensiivne ja kontrasteerub alles hiljem (ca 60 s). Hilisfaasis on uriin hüperintensiivneja
tuumori intraluminaalne osa on nähtav

Hayashi jt (2000) on näidanud submukoosse lineaarse kontrasteerumise kasutamist (uuringus 
on kasutatud endorektaalset coili), mis on kohe nähtav pärast kontrastaine süstimist, lihas 
jääb hüpointensiivseks. Intaktne submukoosne lineaarne kontrasteerumine tuumori 
piirkonnas viitab T1 ja madalama staadiumiga tuumorile. 

Takeuchi jt (2009) on oma uuringus näidanud, et kuni 60%-l on tuumori ja submukoosa
signaal sarnase intensiivsusega dünaamilisel kontrasteerumisel ja intaktset submukoosset
lineaarset kontrasteerumist on siis raske hinnata.

Privesikaalne tihenemine (stranding) on nähtav, mis tihti on põletikuline või reaktiivne, kuid 
võib olla peetud ekstravesikaalseks levikuks.

Staadiumi määramise täpsus on dünaamilisel kontrasteerumisel erinevate uuringute 
andmetel 52-93%. (Takeuchi jt 2013, Journal of Magnetic Resonance Imaging, Verma jt 2012, Radiographics)



AJR 2014; 202:1187–1195
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Kusepõie vähi T staadium
Tx Primarne tuumor ei ole hinnatav

T0 Tuumorit ei ole

Ta Mitteinvasiivne papillaarne kartsinoom

Tis Carcinoma in situ

T1 Tuumor haarab subepiteliaalset sidekude

T2 Tuumor haarab lihast

T2a Pindmine lihas on haaratud (lihaskihti seesmine pool)

T2b Sügav lihas on haaratud (lihaskihti välimine pool)

T3 Perivesikaalse rasvkoe invasioon tuumori poolt

T3a mikroskoopiline

T3b makroskoopiline

T4 Tuumori sissekasv prostatasse, seemnepõikestesse, emakasse, tuppe, 
vaagna või kõhukoopa seina

T4a Tuumori sissekasv prostata, seemnepõiekesed, emakas, tupp

T4b Tuumori sissekasv vaagna või kõhukoopa seina

http://www.health.harvard.edu/newsletters/harvard_mens_health_watch/
2011/april/bladder-cancer-men-at-risk



T1 staadium
Tis ei ole MRT nähtav, seda diagnoositakse tsüstoskoopial ja TUR. 

Oluline on eristada oma vahel T1 ja madalamat staadiumit T2-st. Ta või T1 tuumorid võivad 
olla papillaarsed või lamedad. 

T2 kujutistel: tuumori all on nähtav katkenemiseta madala signaaliga lihaskest. Ta või T1 
tuumorile viitav tuumori „vars“ (stalk) on varieeruva signaaliga T2 kujutistel, 14% lihasest 
madalam, 56% lihasest intensiivsema ja 30% lihasega isointensiivne (Takeuchi jt 2013)

Dünaamiline kontrasteerumine: katkenemiseta lineaarne submukoosne kontrasteerumine

DWI kaalutud kujutised: 

Inch worm sign. Papillaarsete tuumori „vars“, mis koosneb submukoosast, tursest ja fibroosist, 
on erineva signaali intensiivsusega T2-WI kujutistel, kuid on üldiselt madala signaaliga DWI-l. 
94% juhtudes on stalk DWI-l nähtav (Takeuchi jt 2013), vähendades vale posiivsust lihasinvasioonile 
võrreldes ainult T2 kujutistega.

Lamedate tuumorite korral võib DWI eristada paksenenud submukoosat põletikulistest 
muutustest või fibroosist, mis esineb tuumori alusi, mis võib mimikeerida tuumori invasiooni 
T2 kujutistel ja dünaamilisel kontrasteerumisel.

- põletikulised muutused ja fibroos on madalama signaaliga võrreldes tuumori ja mõõduka 
signaaliga lihasega DWI-l.





DWI MRT





T2 staadium

T2 kujutistel: tuumori all on katkenenud madala signaaliga lihaskest, perivesikaalne
rasvkude on norm signaaliga

Dünaamiline kontrasteerumine: varajasel kontrasteerumisel võib olla nähtav katkenud 
lineaarne submukoosne kontrasteerumine, hilisemalt terve lihas kontrasteerub 
ühtlaselt, patoloogiline kontrasteerumine ei ulatu perivesikaalsele

DWI kaalutud kujutised: Kui lameda tuumori korral on lihase signaal samuti 
intensiivistunud, kuid kontuur on sile ja ei ulatu perivesikaalsele, siis tegemist on T2 
tuumoriga.  T2a/T2b ei ole omavahel eristatavat DWI-l. 

T2b ja T3a on omavahel raskesti eristatavat kuvamisel, samas on ravi valik ja prognoos 
nende staadiumite korral sarnane.



DWI MRT







T3 staadium
T2 ja T1 kujutistel: tuumori signaal on nähtav perivesikaalsele rasvkoe foonil

Dünaamiline kontrasteerumine: patoloogiline kontrasteerumine on nähtav 
perivesikaalsel rasvkoe foonil

DWI kaalutud kujutised: tuumor on  ebatasase kontuuriga, patoloogiline signaali 
intensiivistumine ulatub perivesikaalsele

Perivesikaalse rasvkoe tihenemine (fat stranding), mis on sageli nähtav kusepõie vähi 
ravi järgselt ümbritseva turse või põletiku tõttu, ei tähenda T3b. 



DWI MRT









T4 staadium

Tuumori invasioon naaberelunditesse ja vaagna seina.

T2 kujutistel on hea tsonaalne anatoomia erinevatel vaagna elunditel ja vaagna seinal.

Hästi diagnoositav ka DWI-l. Võrreldes KT uuringuga on MRT-l paremini nähtav 
invasioon emakasse, prostatasse, seemnepõiekestesse.

Ainult otsene kusepõie tuumori invasioon prostata stroomasse peetakse T4 
staadiumiks. Kaob selge piir prostata ja kusepõie vahel ning prostatas on mass, mille 
signaal on põie tuumori omaga sarnane.

Tuleb mainida ureeteri haaratust, kui tuumor katab ureeteri suubumiskohta, kuna siis 
ei ole see tsüstoskoopial hinnatav.



T4 
Seemnepõiekesed. T2 intensiivne signaal on asendunud tuumori signaaliga. Mõnedes 
füsioloogilistes seisundites on signaali nõrgenemine, nagu vanurid, alkoholism, 
infektsioonid, amyloidoos, lokaalne radioteraapia.

Emakas ja vagina. Uuritakse sagitaaltasapinnas.

Vaagna sein. Kindel lihassesse invasioon, tihe kontakt ei tähenda invasiooni. 
Kortikaalse luu signaali kadu invasiooni luuse.







Kokkuvõte
MRT on KT-s parem lokaalse leviku hindamisel hea pehmete kudede resolutsiooni, 
multiplanaarsuse, saadava anatoomiline ja funktsionaalne informatsiooni tõttu.

Eelistatud on multiparameetriline MRT.

Saab eristada omavahel ≤T1 tuumorit T2-st. Ei saa eristada T2b tuumorit T3a-st.

MRT täpne koht kusepõie tuumorite kuvamisel vajab lisauuringuid suuremal 
poplatsioonil.
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