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PSMA

• Transmembraanne retseptor

• Prostata vähi puhul üleekspresseeritud (u 100x)

• Enam G1, androgeenivaeguses, hormoonrefraktaarses ja 
metastaatilises faasis



Ajalugu

• Üritatud kasutada eesmäärmevähi diagnostikas juba 30 aastat 
tagasi

• 111In märgistatud antikeha rakusisese osa vastu

• Probleemiks vähene suundumine rakku ning seostumine madal

• SPECT uuring madala resolutsiooniga ning puudus 
hübriidkuvamise võimalus (SPECT-CT)



Tänapäev

• Väikesed molekulid, mis seostuvad PMSA rakuvälise 
aktiivsustsentriga

• Kõrge biosaadavus, kõrge afiinsus, kiire metabolism

• 2013 esimene inimkatse 68Ga PSMA-11
• Kirjanduses ka 68Ga-PSMA-HBED-CC, 68Ga-HBED-PSMA, 68Ga-DKFZ-PSMA-11

• PSMA-11 märgistamiseks 68Ga-ga nii manuaalsed, 
poolautomaatsed kui täisautomaatsed süsteemid

• 68Ga on lühekese poolestusajaga positron-kiirgaja

• Võimalik kohapeal toota 68-Germaanium / 68-Gallium 
generaatoriga

• Väike seade, mis töötab u 6-12 kuud. 68Ge poolestusaeg on 271 
päeva

• USA-s ei ole veel lubatud kasutada v.a kliinilised uuringud

• FDA taga kinni





Protseduur

• 1,8-2,2 MBq/kg doos

• Pildi jäädvustamine 45-75min pärast manustamist

• Patsient peab olema hüdreeritud ning vahetult enne uuringut 
põie tühjendama

• PET scan tuleks teha alt-üle (vaagen -> pea), kuna põie 
täitumine  kontsentreeritud radiomarkeriga võib tekitada 
artefakte

• Suhteliselt madal kiirgusdoos radiomarkerist

• 150MBq (patsient u 75kg) annab efektiivdoosi 2,4mSv (mediaan)



Radiomarkeri jaotuvus

• Eritub neerudega

• Kõrge aktiivsus neerudes, ureeterites ja põies

• Võib tekitada halo artefakti, abiks võib olla 
furosemiid

• Koguneb pisara- ja süljenäärmetes

• Kuna ka vähesel määral eritub sealt, siis võib 
olla aktiivsust neelus ja söögitorus

• Vähene aktiivsus duodeenumis

• Arvatakse, et PSMA seotud foolhappe
imendumises

• Maks ja põrn

• Mediaan SUV 7-9, kuid erinevalt FDG-st on 
maksal ja põrna väga suur füsioloogiline 
varieeruvus aktiivsuse osas



Veel normileidu

• Parasümpaatilised ganglionid

• Eriti paraaortaalsel, kuid ka presakraalsel

• Oht valepositiivsele vastusele - tüüpiline asukoht ja koma kuju aitab 
eristada





TAUSTAINFO



Prostata vähi klassifikatsioonid

• Gleason skoor

• Skaalal 1-10, kaks 1-5 komponenti

• Antud tavaliselt kahe arvu summana (3+3, 3+4, 4+5 jne)

• Iga arv vastavuses histoloogilise mursti/diferentseeritusega

• 1. osa on dominantsele mustrile, 2. osa sekundaarsele mustrile

• 1 on tavaline nääre, 5 on praktiliselt anaplaasia

• 3+3 on esimene, millega saab rääkida vähist 



Gleason 3



Gleason 4+5 (4 paremal, 5 
vasakul)



Gleason Grade Group

• Lisa klassifikatsioon, varasemalt probleemiks, et 3+4 ja 4+3 on 
oluliselt erineva prognoosiga

• Group 1

• Gleason Skoor 6 või alla

• Group 2

• Gleason 3+4

• Group 3

• Gleason 4+3

• Group 4

• Gleason 8 (4+4, 3+5 või 5+3)

• Group 5

• Gleason 9 ja 10



Prostata vähi klassifikatsioonid

• TNM

• T1 – mikroskoopiline kasvaja, mida ei palpeeri ega visualiseeri

• 1a ja b – TURP juhuleid, a <5% materjalist, b >5% materjalist

• 1c – prostata biotaat positiivne, ainuke viide PSA tõus

• T2 – makroskoopiline kasvaja

• 2a – alla poole ühes sagarast

• 2b – üle poole

• 2c – mõlemad sagarad

• T3 – kasvab läbi (pseudo)kapsli

• 3a – läbikasv (uni- või bilateraalselt)

• 3b – seemnepõiekeste haaratus

• T4 – muu ümbritseva haaratus peale seemnepõiekeste (põis, 
lihased jm)



• TNM

• N0 ja N1 

• Lokoregionaalsed lümfisõlmed on need, mis asuvad a. iliaca
communist bifurkatsioonist kaudaalsemal.

• Distaalsemal tuleb piiriks invinaalne ligament

• M

• M1 – mitte-regionaalsed lümfisõlmed

• M2 – luumetastaasid

• M3 – kõik muu



Prostata vähi klassifikatsioonid

• D’Amico riski klassifikatsioon

• Hindab patsiendi 5-aasta retsidiivi riski ning läbi selle aitab valida 
ravi

• Madala riskiga saab kasutada radioaktiivseid implantaate

• Keskmine ja kõrge risk kiiritus ning radikaalne prostatektoomia
sarnase tulemusega (piirdunud haiguse korral)



Piltdiagnostika

• Hetkel on piltdiagnostika (KT, stsintigaafia või MR) soovituslik 
ainult kõrge riskiga patsientidel.

• D’Amico kõrge risk, Gleason Grade Group 3 ja üles

• PSMA PET on täpsem stage’imisel

• Tundlikkus ja spetsiifilisus vs KT: 66% vs 44% ja 99% vs 85%

• Näitab väga väikeseid lümfisõlme metastaase

• PSMA PET negatiivsed histoloogiliselt Mts! lümfisõlmed 2,7mm 
(keskmine)

• Võimalik ka downgrade pärast PSMA PETi



Lümfisõlmede haaratus

• Tavaliselt haaratud sisemise ja välimise niudearteri sõlmed 
ning obturatoorarteri kulgu jälgivad sõlmed.

• Tihti haaratud ka mesorektaalsed ja presakraalsed
lümfisõlmed

• Alla 1cm lümfisõlmede lokaliseerimine keeruline kirurgile, siis 
potentsiaalselt on võimalik PSMA märgistada ka 111In või 99mTc, 
mida saab opi ajal tuvastada gammaloenduriga.

• M1 sõlmed ingvinaalsed, ühisniudearteri ümber, 
paraaortaalsel, aortokavaalsed, retrokruraalsed.

• Osadel patsientidel on esimesteks Mts! sõlmedeks 
paraaortaalsed ja parakavaalsed sõlmed neeruveenide 
suubumise piirkonnas

• Seotud gonadaalseid veene järgiva lümfiteega. 

• Supradiafragmaalsel tihti haaratud Virchowi lümfisõlm



Metasaasid

• Kõige levinumad ekstranodaalsed metastaasid on luudes.

• Ravieelsel uuringul visualiseerib PSMA PET tihti luuMts!, millel 
KT-uuringul puudub vaste.

• PSMA PET väga tundlik ka vistseraalsete Mts!-de osas.

• Ettevaatlik kopsukollete osas, kus liikumise tõttu võib signaal 
hajuda



Lokaalne haigus

• PSMA PETiga demonstreeritud paremaid tulemusi lokaalse Tu! 
visualiseerimises (vs MRT)

• Kasutades SUV-max 6,5 saab tundlikkuse ja spetsiifilisuse 67% 
ja 92% (vs MRT tundlikkus 43%).

• Komineerituna PET/MR tõstab tundlikkuse veel natuke (76%).



Juhud (I)
• 70-aastane mees, esmasdiagnoos, Gleason 4+5

• KT ning MRT kauglevikut ei tuvastanud

• PSMA PET: prostatektoomia -> hormoonteraapia

• 12-kuud hiljem PSMA-PET negatiivne, PSA neg, KT roide skleroos



Juhud (II)
• Esmane diagnoos, Gleason 4+5, sklerootiline kolle 

osteoblastse aktiivsusega



Juhud (II)
• Teostatud lisaks PSMA PET

• Algkolle intensiivse aktiivsusega, kolle SIL piirkonnas mitte

• Teostatud radikaalne prostatektoomia, postop. PSA 
mittedetekteeritav



JUHUD (III)



JUHUD (IV)



Mis on retsidiiv
• Radikaalne prostatektoomia

• PSA tõus üle 0,2ng/ml, mis peab tõusma kahel järgneval mõõtmisel (3 nädalase 
vahega).

• Väline kiiritus
• 2,0ng/ml üle nadiir PSA

• Nadiir – seniidi vastaspunkt (ÕS 2013)
• Kiiritusravi järgne madalaim PSA väärtus (saavutatakse tavaliselt 6 nädalat pärast ravi lõppu)

• Selliste väga madalate PSA väärtuste juures ei ole piltdiagnostikast abi ning ravi 
on empiiriline
• Radikaalse prostatektoomia järgselt tehakse op.looži kiiritus

• Millele vaatamata tihti levib haigus edasi
• Tõenäoliselt seotud N/M osas downstageitud haigusega

• PSMA PET KASU
• 2016 aasta metaanalüüs:

• PSA 0,2ng/ml avastab PSMA retisidiivi 48%
• PSA 0,5 ja 1,0ng/ml 56% ning 70% vastavalt
• Tulemused oluliselt paremad kui koliiniga

• PSMA PET muudab u 1/3 patsientidest prostatektoomia järgset kiiritusravi plaani
• Kahjuks hetkel veel ei ole kaugtulemusi, et hinnata, kas antud patsientide 

elulemus ka sellest paraneb



JUHUD (V)
• Radikaalne prostatektoomia, PSA tõusmas (alla 1ng/ml)

• Kiiritusravijärge PSA tõus (Teine patsient)



JUHUD (VI)
• PSMA PET vs Fluorokoliin PET



JUHUD (VII)

• Radikaalne prostatektoomia + järelkiiritus, PSA tõusmas 
(1ng/ml)

• Stereotaktiline kiiritus

• 3 kuud hiljem hulgiMts!



Ravi vastus
• PSMA PETile on pakutud ka funktsiooni ravivastuse hindamises

• Eriti luuMts! osas, kus KT näitab osteoblastilist reaktsiooni, kuid 
PSMA PET näitab konkreetselt Tu! rakke

• NB!
• Mitmed uuringud hoiatavad, et anti-androgeenravi järgselt toimub 

PSMA üleekspressioon ning võib jätta progressiooni mulje (pseudo-
progressioon)

• Kaugele levinud haiguse dediferentseerumise korral toimub PSMA 
allaregulatsioon ning aktiivsus langeb
• Siis peaks saama parema tulemuse just FDG-ga

• Uuringud käivad ka teranostiliseks kasutamiseks
• 177Lu-PSMA β ja γ kiirgaja – β u 2mm penetratsioon, 16% γ kiirgust 

võimaldab gammakaameraga visualiseerida
• Saadud häid tulemusi metastaatilise kastratsioon, keemia ja 

mittesteroidsete antiandrogeenide resistentse eesnäärme vähi ravis 



JUHUD (VIII)

• Gleason 4+5 biokeemiline 
retsidiiv (PSA 30ng/ml), KT 
ja bone scan normis

• PSMA PET alla cm 
metastaasid (otsustatud 
jälgida???)

• 1 kuu hiljem Mts! 
lisandunud (Virshow!), PSA 
89ng/ml, alustatud 
hormoonraviga -> PSA 
0,5ng/ml

• 2 kuuga PSA taas 15ng/ml -
> kastratsioonresitentne

• Näha PSMA 
üleekspressiooni 
antiandrogeenravi järgselt



JUHUD (IX)
• 5 aastat post prostatektoomia, PSA 0,21ng/ml, alustatud 

antiandrogeenraviga.

• 8 nädalat hiljem lümfisõlm oluliselt väiksem, SUVmax 19->100



OHUD ja LÕKSUD

• Madal kuni keskmine PSMA aktiivsus võib olla osteoblastse
reaktsiooniga

• Osteoartriit

• Degeneratiivsed muutused

• Fibroosdüsplaasia

• Murrud
• Kiiritusravijärgsed sakrumi väsimusmurrud

• Paget disease (osteoarthritis deformans)

• Vajalik hinnata KT-uuringut ning aktiivsusele vastavat anatoomiat

• Segadust võib tekitada madal aktiivsuse tõus fokaalselt ühes roides

• Oota ja vaata taktika, sest muud visualiseerivad meetodid suure 
tõenäosusega ei anna lisainfot

• Lisaks võib anda veel aktiivsust

• Hemangioomid (nahal, luudes, maksas)

• Äge või krooniline põletik



JUHUD (X)



JUHUD (XI)



PSMA-negatiivne prostata vähk

• Alla 10% on esmasest diagnoosimisest PSMA-negatiivsed või 
väga madala aktiivsusega

• Hetkel ei ole teada, kas see muudab prognoosi/vähi 
käitumist/vastust ravile

• PSMA-neg algkolde puhul Mts! samuti ilma aktiivsuseta 

• Tagasi 1cm ja kontrasteerumise juurde KT-s

• PSMA-pos algkolde Mts! praktiliselt alati aktiivsed

• NB! Kastratsioon-resistentne metastaatiline haigus, mis 
mitmendat korda retsidiveerub ja on saanud mitu keemiaravi, 
võib transformeeruda PSMA-negatiivseks osades kolletes

• Kui esmasdiagnoosiga on aktiivne algkolle, aga suurenenud 
lümfisõlm, mis negatiivne -> mõni muu etioloogia lümfisõlme 
protsessil



JUHUD (XII)

• PSMA PET

• Aktiivsus 
algkoldes

• Negatiivne 
suur sõlm



JUHUD (XII)

• FDG PET

• Algkolle 
inaktiivne

• Suure 
metaboolse
aktiivsusega 
lümfisõlm

• Hist. B-lümfoom



PSMA PET ja muud maliigsused

• PSMA aktiivsust kirjeldatud mitmete erinevate maliigsete
kasvajatega

• Eriti suure aktiivsusega

• Neerurakuline vähk

• Süljenäärme duktaalne kartsinoom

• Kopsu adenokartsinoom

• GBM

• HCC

• Mõõdukat aktiivsust ka teiste maliigsustega

• Rinnavähk, lamerakuline vähk, G1 kilpnäärme vähk

• Seotud Tu! neovaskulatuuriga mitte Tu! rakkude endaga

• Prostata ise siiski kõige suurema aktiivsusega

• PSMA-PET uuringul prostata vähi osas oli teisi PSMA aktiivseid 
kasvajaid lisaks ainult 0,7% (764 patsiendist)



JUHUD (XIII)

• Varasem süljenäärme Tu! resetseeritud

• Androgeen-retseptor positiivne 
süljenäärme duktaalne kartsinoom

• Pöördub uue seljavaluga torakaalosas

• Lülikeha Mts! PSMA-aktiivne



JUHUD (XIV)

• Metastaatiline neerurakuline vähk



JUHUD (XV)

• GBM retsidiiv



KOKKUVÕTE

• Potentsiaalne uus kuldstandard prostata vähi leviku hindamisel

• Leiab üles väga väikeseid Mts!-e

• Võimalik hinnata nii lokaalselt kui luu- ja pehmekoe võimalikke 
koldeid ühe uuringuga.

• Mitte MRT lokaalsele, stsintigraafia luuMts!-dele ja KT 
lümfisõlmed/muud oragnid

• Biokeemilise retsidiiviga võimalik hinnata täpset retsidiivi kohta

• Kahjuks hetkel veel siiski puuduvad andmed, kas retsidiivi korral 
stereotaktiline kiiritus või lisa kirurgiline sekkumine parandavad 
elulemust

• PSMA avastati küll prostatas, kuid laialt levinud kehas

• Mitte unustada normileidu, hinnata vastavust anatoomiaga

• Hetkel ka potentsiaali heledarakulise neeruvähi jälgimisel



Tänan tähelepanu eest
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