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Специфика на МРТ, определяща мястото 
му при диагностиката на Са на простатата

•Висок тъканен контраст- характеризиране на лезии
•Висока пространствена резолюция- малки лезии
•Мултипараметричността включва използване на 

различни техники- морфологични, дифузия, 
динамично контрастно усилване (перфузия)
•Използване на стандартен протокол- ниска 

зависимост от субективния фактор, проследяване 
във времето



Основни показания за МРТ на простатата

• Скринингов метод – при клинична суспекция (PSA ↑, 
фамилна обремененост и др.)

➢идентифициране на суспектни за малигнени нодули и 
насочване на биопсията

➢изключване на сигнификантен рак

• За стадиране след позитивна биопсия

• Проследяване след терапия

• Идентифициране на рецидив сред радикална 
простатектомия



Трудности при МРТ на простатата

• Малка жлеза- необходима е висока резолюция, висок клас МРТ, 
трудно идентифициране на малки нодули- под 0.5 куб.см.

• Наличие на газ в ректума и препълнен пикочен мехур- пулсаторни 
артефакти- необходима е подготовка на пациента

• След биопсия- хеморагии, затрудняващи идентифициране на 
подлежащи на хеморагията нодули

➢При позитивна биопсия е възможно стадиране въпреки 
хеморагиите- търсим разпространение на процеса

➢При негативна биопсия- МРТ след 6-8 седмици

• Опит на лаборанта и специалиста по образна диагностика



Подготовка на пациента- условие за 
изследване с добро качество
• Пулсаторни артефакти от препълнен пикочен мехур и наличие на 

газ в ректума



Подготовка на пациента- условие за 
изследване с добро качество
• Артефакти от „магнитна възприемчивост“, поради наличие на газ 

в ректума- DWI



Стандартизиране на МРТ протоколи, оценка, 
описание- V1, V2

• Повишаване на негативната предиктивна стойност и избягване на излишните 
биопсии и лечение- PIRADS 1-2

• Повишаване идентифицирането на сигнификантния Са на простатата- PIRADS 3-5

„сигнификантен“: GL≥7 и/или обем˃0.5куб.см и/или с екстракапсулно 
разпространение



Prostate Imaging and Reporting Data System (PI-
RADS)- V1, V2

Опит за стандатизиране на МРТ изследването при 
показание скрининг за Са на простатата

1. МРТ протокол
2. МРТ характеризиране на лезии
3. Оценка
4. Описание



Prostate Imaging and Reporting Data System (PI-
RADS)- V1, V2
Изисквания към МРТ апарата

• Напрегнатост на полето над 1Т- 1.5 или 3Т 
• Бобини- surface array coil
• Ендоректална шпула?
➢По-добро отношение сигнал/шум близо до 

шпулата
➢Нехомогенност на сигнала- отдалечаване от 

шпулата- затруднява оценката на DWI
➢Дискомфорт за пациента



МРТ протокол- основни МРТ измервания/техники

1. T2 сагитално – 3мм дебелина на среза
2. T2 коронарно – 3мм дебелина на среза
3. T2 трансверзално *– 3мм дебелина на среза
4. T1 трансверзално, преконтрастно и за оценка на 

хеморагия
5. Дифузия трансверзална* - с минимум 3 стойности 

на дифузионния градиент (ниска, средна, висока) 
за калкулация на ADC карта

6. T1 трансверзално динамично* контрастно за 
оценка на перфузия

* Трите измервания са с идентична ориентация- перпендикулярно на уретрата 
(често паратрансверзално)



МРТ протокол- основни МРТ измервания/техники-
основни равнини на измерванията



Основни МРТ измервания/техники- Т2

сагитално коронарно трансверзално



Основни МРТ измервания/техники- Т2

Изисквания и 
оптимизиране

➢TSE
➢3mm
➢ FOV- 12-20cm2

➢Големина на пиксела 
≤0.7x≤0.4mm2

Параметрите трябва да са 
отпимизирани за получаване на 
образи с оптимално висока 
резолюция и качество

Т2 образи на един и същи апарат и шпула с различни параметри



Основни МРТ измервания/техники- Т2

T2 –space 0.9mmс изометрични воксели, позволяващи реконструкции  в различните равнини



Основни МРТ измервания/техники- t2

Т2 space Т2 TSE



Основни МРТ измервания/техники- дифузия

b 50 b 400 b 1000

ADC



Основни МРТ измервания/техники- дифузия-
оптимизиране на b 

b 0 b 300

b 3000

Т2 b 600



Основни МРТ измервания/техники- дифузия-
калкулирани образи с висока стойност на b



Основни МРТ измервания/техники- динамично 
постконтрастно- перфузия

Минимална продължителност  5мин, поне 11 отделни измервания



Оценка и МРТ описание- PIRADS V2



Анатомия и терминология

• Периферна зона
• Транзиторна зона
• Централна зона
• Предна фибромускулна строма
• Еякулаторни канали



Анатомия - МРТ

• Периферна зона
• Транзиторна зона
• Централна зона
• Предна фибромускулна строма
• Еякулаторни канали

t2_tra



Анатомия - МРТ

• Периферна зона
• Транзиторна зона
• Централна зона
• Предна фибромускулна строма
• Еякулаторни канали

t2_sag



Анатомия - МРТ

• Периферна зона
• Транзиторна зона
• Централна зона
• Предна фибромускулна строма
• Еякулаторни канали

t2_cor



Са на простата (периферна зона)– PIRADS 4-5

PIRADS 4- максимален размер на лезията под 1.5см
PIRADS 5- максимален размер на лезията над 1.5см / инвазия през капсулата



Са на простата (периферна зона)– PIRADS 4-5

b 50 b 400 b 1000

ADC



Са на простата (периферна зона)– PIRADS 4-5



Са на простата (периферна зона)– PIRADS 4-5



Са на простата (транзиторна зона)– PIRADS 4-5



Хеморагия



Локален рецидив след радикална простатектомия

Основно измерване-
DCE



Състояние след радикална простатектомия

↑ PSA 
Новопоявил се лимфен възел в дясно в басейна на вътрешната илиачна артерия- с две от три малигнени МРТ 
характеристики
• Неравни очертания
• Нехомогенна структура
• Кръгла форма



Заключение:   Нодул в периферната 
зона апикално и частично средно 
(назад и латерално) в дясно с PI- RADS
4  – вероятно малигнен



Повторяемост на МРТ на простатата

•Използване на протокол, съответстващ на 
изискванията на PI-RADS-V2.

•Идентична ориентация на измерванията

•Използване на едни и същи параметри на 
измерванията


