


Σύγκρουση συµφερόντων
συντονιστών/οµιλητή:

καµµία



Τι πρέπει να ξέρει ο ουρολόγος γιά την mpMRI ;



PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) score: 
η πιθανότητα να υπάρχει κλινικά σηµαντικός καρκίνος (GS≥7)



Με την MRI ουσιαστικά απεικονίζονται τα πρωτόνια του 
ανθρωπίνου σώµατος που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο 
υδρογόνο των µορίων Η2Ο.
Η συµπεριφορά των πρωτονίων στην έκθεση σε ισχυρό 
µαγνητικό πεδίο εξαρτάται από τις ιδιότητες των 
διαφορετικών ιστών και εκπέµπουν διαφορετικά σήµατα 
κατά την επιστροφή τους στο προσανατολισµένο µαγνητικό 
πεδίο.

Η ποιότητα της απεικόνισης είναι ανάλογη της έντασης του 
εφαρµοζοµένου µαγνητικού πεδίου



Τ1 ακολουθία: µέτρο των σηµάτων επιµήκως του πεδίου 
(χρήσιµη γιά την απεικόνιση αιµορραγίας εντός του αδένα 
και των σπερµατοδόχων κύστεων και γιά το περίγραµµα 
του αδένα) 

Τ2 ακολουθία: µέτρο των σηµάτων εγκαρσίως του πεδίου 
(χρήσιµη γιά την απεικόνιση των ζωνών του αδένα)

DWI (Diffusion Weighted Imaging): Aξιολογώντας την 
κινητικότητα των µρίων του Η2Ο αναγνωρίζει πυκνές 
περιοχές, όπως η κακοήθεια, που την περιορίζουν. 
Περιορισµό της διάχυσης δηµιουργεί επίσης ο κυτταρικός 
θάνατος και κάθε µεταβολική διαταραχή που επηρρεάζει 
την ακεραιότητα των κυτταρικών µεµβρανών

DCE (Dynamic Contrast Enhancement): αναγνωρίζει την 
αγγειοβρίθεια των ιστών µε την ενδοφλέβια χορήγηση 
γαδολινίου και την συγκρίνει µε τις περιοχές που 
αναγνωρίσθηκαν στις ακολουθίες DWI ή T2WI. DCE





Τι αναφέρουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU 
γιά την mpMRI ;



α. διάγνωση



β. σταδιοποίηση

γ. παρακολούθηση 

Βιοχηµική υποτροπή µετά από RP: mpMRI imaging can detect local 
recurrences in the prostatic bed, but its sensitivity in patients 
with a PSA level < 0.5 ng/mL remains controversial [689, 690].
Βιοχηµική υποτροπή µετά EBRT: mpMRI has yielded excellent 
results and can be used for biopsy targeting and guiding local 
salvage treatment [664, 692-694]. 



Aποφυγή βιοψίας (1η φορά) σε ασθενή µε 
προσδόκιµο επιβίωσης > 10 έτη, αρνητική 
δακτυλική εξέταση και PSA < 10 ng/ml

Κάνει mpMRI η οποία δεν αναδεικνύει παθολογικά 
ευρήµατα και βαθµονοµεί τις όποιες «βλάβες» σαν 
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Σημαντικό το learning curve της  MRI και το 
interobserver variability

vΗ NPV αυξήθηκε από 67 % στην πρώτη κοόρτη
ασθενών σε 89 % στην τελευταία (σύνολο ασθενών 
340)

Gaziev G., et al., BJU Int 2016





Group A (naïve) - 659

ü395/659 (60 %) συστηµατικές 
βιοψίες σε 30 ηµέρες → 12 µε 
καρκίνο/ 12 csPCA
ü264/659 (40 %) βιοψίες στην 
πορεία  → 24 csPCA
üΣύνολο 85 any grade καρκίνο

Group B (negative 
biopsy)

Ø24 csPCA, σύνολο 78 µε 
καρκίνο
→	σύνολο 36 ασθενείς 
µε csPCA υπεβλήθησαν 
σε RP











Aποφυγή βιοψίας (1η φορά) σε ασθενή µε 
προσδόκιµο επιβίωσης > 10 έτη, αρνητική 
δακτυλική εξέταση και PSA < 10 ng/ml

Κάνει mpMRI η οποία δεν αναδεικνύει παθολογικά 
ευρήµατα και βαθµονοµεί τις όποιες «βλάβες» σαν 

PI-RADS 3







Ø Άμεσα ή πιο μετά targeted biopsy
Ø Παρακολούθηση με MRI + με δείκτες

v Ισορροπία μεταξύ ‘’ζημίας’’(too much 
testing) και ΄΄πλεονεκτήματος’’
(detection of csPCA)

q PI-RADS 3 υπάρχει σε 22%-32% ασθενών
q Κλινικά σημαντικό καρκίνο σε 16%-22% (↓ σε σχέση 

με PiRADS 4-5)
q Upgrade 17 % σε βιοψία







Aσθενής µε κλινική υποψία γιά καρκίνο προστάτη 
(µε βάση την ΔΕΠ ή/και το PSA) µε προσδόκιµο 
επιβίωσης > 10 έτη, mpΜRI µε PI-RADS 4/5

Κάνει βιοψία η οποία δεν αναδεικνύει καρκίνο











vΜε PSAD < 0,15, 
αποφυγή βιοψίας σε 94

§ Κανένας ‘’χαμένος’’ 
high-grade (100 % 
ευαισθησία)

§ Αύξηση διάγνωσης 
από 10,82 σε 21 % 

‘’χάνουν 21/94 
καρκίνους µε 
Gleason 6 και 7



↑	40	%	-
‘’χάνοντ
αι’’ 10		%	
Ca

↑	50	% -
‘’χάνοντ
αι	9	%
Ca





Ποιός είναι ο ρόλος της mpMRI στα πρωτόκολλα 
της ενεργού παρακολούθησης ;
























