
Department of Clinical Sciences

Lars Boesen

Læge, PhD

Urologisk afd.

Herlev og Roskilde Hospital
lboe0051@heh.regionh.dk

MR-skanning af Prostata

Ny diagnostisk mulighed af prostatakræft
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• Prostatacancer – Facts og udfordringer

• MR-skanning af prostata – Ny billeddiagnostisk mulighed

• Hvor kan MR-skanning af prostata hjælpe i diagnostikken af 
prostatacancer ??

• Eksempler og case/sygehistorie
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Prostatakræft (PCa) - Facts

• Hyppigste mandlige maligne sygdom > 4000 nye tilfælde/år 

– stigende hyppighed og med stor international variation.

• Stærkt stigende prævalens > 29.000 mænd (2012) 

• Dødelighed på ca. 1200 / år – stationær

• 1/6 (17%) af alle mænd diagnosticeres med prostatakræft 

(aldersproces ?)

• 70 % af 70 årige mænd vil have kræftforandringer 

• 1/30 (3-4%) vil dø af metastaserende sygdom (Dødsdom!)



• PCa rangerer fra ubetydelig til høj aggressiv sygdom

 Stor variation

 Diagnostik og behandlingsplanlægning er udfordrende for 

klinikeren

 Bivirkninger ved kurativ behandling



Prostatakræft mistanken

 PCa mistænkes ved forhøjet PSA-blodprøve eller pga. en 
mistænkelig knude når lægen mærker på prostata

Department of Clinical Sciences

Klinisk Problem !

PSA
Ikke-entydig (non-specific) blodprøve-markør

>4 ng/mL: følsomhed: 80%, entydighed: 36%

Rektal eksploration 
Ikke-følsom (non-sensitiv) test

følsomhed: 37%, entydig: 91% (afhængig af stadiet)



Prostatakræft diagnosen

 Diagnosen stilles ved 10-12 ultralydsvejledte vævsprøver fra 
standard zoner i prostata

Urologisk afdeling H, Herlev Hospital



Prostatakræft - Ultralydsskanning
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Ulemper

• Over 40-50 % kræftforandringer i 

prostata er usynlige 

• Undersøgelsens følsomhed (39-75 %)

• Undersøgelsens entydighed (40-82 %)

→ Altid 10-12 biopsi-indstik

→ Kræft tumorer overses ved biopsi 

→ Ny biopsi (re-biopsier) 

• Undervurderer kræftensudbredelse i 

prostata (30-60%)

Fordele

• Hurtig undersøgelse

• Dynamisk og billig

• Vævsprøver kan guides via 

anatomiske landmarks

• Bestemme størrelsen på 

prostata

• Bidrage til stadie-inddeling



Prostatakræft - Ultralydsskanning

Betydningsfulde tumorer kan overses 
Gentagne biopsier

(Høj Falsk negativ rate 20-30%)

Ikke-betydningsfulde tumorer kan findes 
ved ”en tilfældighed” 

Øger risikoen for overbehandling (85 % multifokalitet)

Øger risikoen for underbehandling

Gleason scoren ændres hos 30-40%
Ukorrekt risikostratificering





Optimale krav til MR diagnostik

• Finde klinisk betydningsfuld prostatakræft ved biopsi 

-uden at øge detektionsraten af klinisk ikke-betydningsfuld kræft tumores.

• Finde den største tumor-byrde og guide biopsier mod de mest      

aggressive områder

• Bedømme kræftens udbredelse i prostata (lokal stadie-inddeling)
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Multiparametrisk 
MR-skanning af Prostata

-State of the art-
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Anatomisk  Morfologisk T2W-MRI

Funktionel Diffusion DWI-MRI

Dynamisk DCE-MRI m kontrast

(Metabolisk MRS-MRI)



T2W

MR-skanning

Anatomiske billeder



MRI patologisk anatomi

T2W – Lokal anatomi – tumor detektion, lokalisering, staging (anatomiske strukture)

Prostate cancer er mørk på T2W



Prostatakræfts fordeling i prostata

70-75 % I periferi-zonen 25-30 % I central glandlen (TZ&CZ)



fremstår mørk på anatomisk T2W MR-skanning

◦ Betændelse/inflammtion/prostatitis

◦ Godartet forstørrelse (BPH)

◦ Blødning

◦ Arvæv

◦ Enkelte kræfttumorer er usynlige på T2W

T2W – MR-skanning ved PCa



Multiparametrisk 
MR-skanning af Prostata

-State of the art-
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Anatomisk  Morfologisk T2W-MRI

Funktionel Diffusion DWI-MRI

Dynamisk DCE-MRI m kontrast

(Metabolisk MRS-MRI)



Diffusionsvægtet MR-skanning 
(DWI) af Prostatakræft

 DWI reagerer på ændringer i 

vandmolekylers diffusion i prostata

grundet forandringer i vævets 

celletæthed

 Større celletæthed 

→ lavere diffusion 

→ muligt at skelne mellem 

celletæt og cellefattigt væv

• Prostatakræft har ofte celletæt væv



• Nedsat diffusion → Højere signal på MR

• Graden af diffusion udtrykkes ved ADC-værdi 

(apparant diffusion coefficient) 

• Nedsat diffusion → Lavere ADC-værdi

• ADC-værdien udtrykkes på et ADCmap

Prostatakræft har 20-40% lavere ADC-værdier

ADCma
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Diffusionsvægtet MR-skanning 
af Prostatakræft



Multiparametrisk 
MR-skanning af Prostata

-State of the art-

Department of Clinical Sciences

Anatomisk  Morfologisk T2W-MRI

Fysiologisk Diffusion DWI-MRI

Dynamisk DCE-MRI m kontrast

(Metabolisk MRS-MRI)



Kontrast–MR skanning

Dynamisk kontrast forstærket MR-skanning 
(DCE-MR) er en metode til at analysere 
prostata-vævets blodforsyning

Kontrast-væske indgives i en blodåre

Der optages en masse billeder hurtigt efter 
hinanden, der gør det muligt at beskrive 
ændringer i vævets blodgennemstrømning



T2W

Kontrast MR-skanning ved Prostatakræft



Multiparametrisk MR-skanning (MpMRI) ved 
Prostatacancer

DWI ADCma

p

T2
W

DC
E



Department of Clinical Sciences

Accuracy

TRUS: 50% Heijmink et al. Acta 2011

T2W-MRI: 70% Heijmink et al. Radiol 2007; Scheidler Radiol1999

T2W+DWI: 85%            Haider AJR 2007; Miao Eur J Rad 2007

T2W+DCE: 85% Ito Br J Radiol 2003, Futterer Radiol 2006

T2W+DWI+DCE: 90% Futterer, Radiol 2006

Accuracy: Mål for hvor godt en test identificerer eller udelukker en tilstand

Diagnostik af Prostatakræft



mMRI



MR skanning af prostata

• Nyt at man kan lave MR-skanning af prostata i Danmark

• Kraftigere MR-skannere & specielle skanningsteknikker

• Guidelines til optagelser og diagnostik

• Bruger overflade-antenne til at optage signalerne
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1. Diagnose & biopsi/re-biopsi

2. Kræft-aggressivitet

3. Stadie-inddeling og vurdering af lokal tumor-udbredelse

4. Før valg af behandlingsform

5. Aktive Overvågning (Active surveillance)

Hvor kan mp-MRI hjælpe 
i diagnostikken af prostatakræft



TRUS-biopsi kan overse PCa

Mangel på “target identifikation”

Gleason kan være ukorrekt

Patienter med negative TRUS-biopsi er en stor udfordring

 Undergår ofte flere biopsi-procedurer

Detektions raten ved PCa re-TRUS-bx er 10-22% (alle PCa)

Gentagen biopsier øger:

Patient bekymring

Biopsi udgifter

Sygelighed (infektioner, blødning, smerter)

Over-detektion af insignifikant cancer

Detektion of Prostatakræft 
Initial diagnose og prostata biopsi





 Debut med PSA 10

 Negativ rektal eksploration 

 3 gange neg. TRUS biopsier (36 nåle indstik) 

 PSA steget til 22 på 3 år

 MR re-biopsi-projekt
MR-guided biopsi           Adenocarcinom, 

Gleason 3+4

TRUS m biopsi             Alle 10 biopsier neg.



Hoved resultater:

 83 patienter, gennemsnitlig 2 tidl. neg.TRUS-biopsi sessioner, median PSA 11 (2-97)

 39/83 (47 %) blev diagnosticeret med PCa

 37/39 var klinisk betydningsfulde udfra Epstein kriterier

(PSA-d ≥0.15 ng/ml/cc, Gleason score≥7 or ≥ 3 positive standard cores/tumour involvement per biopsy core ≥ 50 %)

 10/37 (27%) havde high-grade (GS ≥ 8) cancer.

 Alle 39 patienter havde en forandring (lav til høj mistænkelig) på mp-MRI

 5/39 (13%) havde Pca detekteret kun på mp-MRI target-biopsier (p=0.025)

 7/34 (21%) havde Gleason score opgradering (p=0.037).



PIRADS “MR mistænkeligheds” score



Detektion of PCa 
Initial diagnose og prostata biopsi

MR målrettede biopsier kan:
1. Øge detektions raten af signifikant cancer ved re-biopsi (40-60%)
2. Bruger i gennemsnit 1-4 biopsi-indstik i alt (modsat 12 ved TRUS-bx)

3. Give en mere korrekt Gleason score på de diagnostiske biopsier



Detektion of PCa 
MR før stillingtagen til biopsi ??

 223 biopsi-naive mænd, hvoraf 
 Alle fik MR før biopsi og opdelt i 2 grupper: TRUS-bx + MR-bx eller kun TRUS-bx
 142 (64%) havde PCa ved biopsi

Ved brug af MR-bx - 37 % undgik biopsi
- Reducerede diagnosen af lav-risiko tumor med 89 % (37% vs 6 %)
- Reducerede antallet af biopsi-indstik med 85 % (12 vs 2-3 )
- Forbedrede diagnosen af intermediær/høj-risiko tumores med 17 %
- Negativ prædiktiv værdi MR 0.96  (0.93-0.99)



Mp-MRI 
target biopsier – Hvordan ?

Visual/cognitive biopsier
• Translation fejl med UL
• 8 mp-MRI positive lesioner ikke ramt (Herlev studie)

MRI/TRUS billed-fusions biopsier
• Co-registrerings software mellem mp-MRI data and real-

time (live) TRUS



Mp-MRI 
target biopsier – Hvordan ?

In-bore direkte MRI-guidede biopsier
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1. Målrette vævsprøver mod sygdoms mistænkelige områder set på 

MR-skanning

2. Øget detektionsraten af muligt overset betydningsfuld prostatakræft 

(Gleason score≥7, tumor vol.≥0,5 ml) 

3. Muligt reducere detektionsraten af ikke-klinisk betydningsfuld 

prostatakræft.                                                                         

(små, fredelige kræftforandringer ses ikke godt på MR-skanning)

4. Muligt reducere antallet af biopsi-indstik og antallet af re-biopsier 

(høj negativ prædiktiv værdi)

Fremtid: 
MR-skanning ved diagnose & biopsi
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1. Initial diagnose & biopsi

2. Kræft-aggressivitet

3. Stadie-inddeling og vurdering af lokal tumor-udbredelse

4. Før valg af behandlingsform

5. Aktive Overvågning (Active surveillance)

Hvor kan mp-MR-skanning hjælpe 
i diagnostikken af prostatakræft



Kræfttumorens aggressivitet afgøres bl.a udfra:

• Gleason scoren

• Tumor-udbredning i og omkring prostata (stadie)

• Tumoren størrelse/hvor mange biopsier positive

Prostatakræft og aggressivitet



PCa aggressivitet Gleason score (GS)

 GS er stærkt korreleret til cancerens kliniske forløb

 Høj GS indikerer høj aggressivitet og værre prognose

 De fleste mænd diagnosticeret med PCa har små fredelige, 
lav GS tumores

 Præ-terapeutisk klassifikation af GS er essentiel når man 
skal planlægge behandlingsforløbet 

 GS på TRUS-bx kan være forkert pga. “sampling error”

 Ukorrekt GS ved biopsi kan føre til ukorrekt risiko-
stratificering og evt. over- eller underbehandling

 Der er brug for metoder til at forbedre den præ-
terapeutiske GS vurdering.



DWI – MRI PCa

- PCa ødelægger ofte de prostatavævet og indeholder tætpakkede celler, 

der medfører hæmmet diffusion.

- Graden af hæmmet diffusion udtrykt ved ADC (apparant diffusion coefficient)  er 

korreleret til tumor-aggressivitet (Gleason score)

DWI

T2
W

ADCmap

Non-invasiv markør for 
tumor- aggressivitet ??

http://www.phoenix5.org/Infolink/image/Gleason/figure-5.html
http://www.phoenix5.org/Infolink/image/Gleason/figure-5.html


Hambrock 
et al., 

Sammenhæng mellem MR og cancer aggressivitet

Der er sammenhæng mellem ADC værdier og 
tumor aggressivitet !

Boesen et al., JMRI 2014



Enhedens navn

Sted og dato
Slide 56

Biopsier med “sand GS”

TRUS = 55 %
MRI = 88%

Risikoen for at MRI-biopsier 
undergraderede et område med 
Gleason ≥ 7 som GS 6 var < 5 %



• Fulgt fra 2009-2011 med PSA forhøjelse og 
vandladningsbesvær

• 2 hold negative ultralydsvejledte vævsprøver

◦ Marts 2012 Genhenvist PSA nu 27

Ultralyd m biopsi           1/10 m Gleason 3+3, 
10 %, ve.midt

MR-vejledt biopsi             3/3 m Gleason 5+4, 
80 %, ve.midt/basis
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1. Initial diagnose & biopsi

2. Kræft-aggressivitet og guidede biopsier

3. Stadie-inddeling og vurdering af lokal tumor-udbredelse

4. Før valg af behandlingsform

5. Aktive Overvågning (Active surveillance)

Hvor kan mp-MR-skanning hjælpe 
i diagnostikken af prostatakræft



Stadie – inddeling

 Lokaliseret prostatakræft – indenfor prostatas kapsel 

 Lokal avanceret prostatakræft – gennem prostatas kapsel

 Metastaserende prostatakræft – spredning til andre organsystemer



Klinisk stadie inddeling

Rektal eksploration & TRUS

↕ Sensitivity and Specificity

Vurderingen af extra kapsulær vækst
med rektal eksploration and TRUS har lav
nøjagtighed

Vækst gennem kapslen findes hos 30-40 % med 

klinisk lokaliseret cancer

Viden om tumor stadiet og ud-bredning er afgørende for 
behandlingsplanen og essentielt for at opnå det bedst tænkelige 
kirurgiske, onkologiske og funktionelle behandlings resultat



Multiparametric staging MRI

ADC

DCE-curveT2W-sag T2W-axial

DWI-b1400 DCE



◦ 64 år, cT2a, 1/10 GS 7(4+3)

◦ Hypointens

◦ Unilateral, fokalt

◦ Udbuling

◦ Irregulært

◦ Obs ECE

pT3a

PCa stadie-inddeling



Prostatakræft – stadie inddeling



MR præ-terapeutisk er vist at kunne:
1. Forbedre vurderingen af tumor udbredelse og stadie i forhold til 

(DRE, TRUS og nonogramm-statistikker)

2. Forbedre vurderingen af patienter kan få nervebesparende kirurgi 

3. Forbedre planlægning af det operative indgreb (prostatektomi)



◦ 69 år

◦ PSA 6,7 ng/ml

◦ T1c

◦ Gleason 3+3

◦ 1/10 biopsi med 5 % tumor involvering

Tumor

6×4×6 mm = 

0,14 cm3

MR-skanning og Aktive Overvågning 

◦ Mænd med prostatakræft og lille tumor-byrde

◦ Lav PSA, lav Gleason score og få biopsier med tumor

◦ Undgå overbehandling af lavrisiko-tumores

◦ Tæt overvågning med PSA-måling, rektal eksploration og ultralydsvejledte biopsier



◦ 69 år

◦ PSA 6,7 ng/ml

◦ T1c

◦ Gleason 3+3

◦ 1/9 biopsi med 5 % tumor involvering

ADCmap

MR-skanning og Aktive Overvågning 



◦ 69 år

◦ PSA 6,7 ng/ml

◦ T1c

◦ Gleason 3+3

◦ 1/9 biopsi med 5 % tumor involvering

◦ 5 biopsier

◦ Alle 80 % cancer

◦ Gleason 8

◦ Tumor i periprostatisk fedt → T3a

→ Patient eksluderet fra AS

MR-skanning og Aktive Overvågning 



Begrænsninger

Generelle mp-MRI begrænsninger:

 Ikke alle patienter er egnede til MR-skanning (pacemakers, klaustrofobi etc.)

 Abdominal fedme – PPA spole vs endo-rektal spole

 Bevægelser – peristaltiske, patient, tarm luft

 Hofte/ryg proteser

Diagnostiske begrænsninger:

 Hver enkelt MR modalitet har begrænsning – mp-MRI for at balancere sensitivitet og 
specificitet (differential diagnostiske årsager)

 Blødning efter biopsi – tid ?

 TZ tumorer – BBH kan ligne PCa (hypo-intense, kompakte (DWI) og hyper-
vaskularisede områder)

 Fejl diagnose pga. manglende erfaring (falsk negative/positive fortolkninger)



Udfordring

Krav for at opnå høj diagnostisk præstation:

1. Standardiserede protokoller og kliniske guidelines

2. Dedikeret oplæring/læser med “high-volume” læsninger (200-300/år)

3. Et dedikeret prostata mp-MRI læringsforløb – Support til læsere og teknikere

4. Feedback på de diagnostiske tolkninger mellem patologer, urologer og radiologer

5. Forskning indenfor området

6. Reference center – double læsning, kontrol, certificering

 Tidligere dårlige/middelmådige resultater skyldes
• Manglende erfaring og standardisering
• Teknisk uegnet udstyr
• Manglende funktionelle sekvenser (DWI og DCE MRI)

 MR prostata fortolkning er en specialist opgave, der kræver 
dedikation og erfaring

 Der er en stejl og lang indlæringskurve



Fremtidige perspektiver mp-MRI 2015
Fastlagt

1. Målrette vævsprøver mod sygdoms mistænkelige områder set på MR-skanning      
(fra ”blinde” biopsier til ”target” biopsier)

2. Lokalisere og øge detektionsraten af signifikant PCa 
(anteriore tumores, patienter med stigende PSA og neg. TRUS-bx)

3. Mere nøjagtigt vurdering af Gleason score på biopsier

4. Mere nøjagtig vurdering af tumor stadiet 

Eksplorere og/eller validere:

1. Reducere antallet af mænd, der kræver biopsi (screening/manogram, reducere 

komplikationer)

2. Reducere antallet af biopsi-indstik pr patient

3. Reducere antallet af insignificante cancere og dermed over-
diagnostik/behandling   (små, fredelige kræftforandringer ses ikke godt på MR-skanning)

4. Be- eller afkræfte tegn på signifikant cancer hos mænd i active surveillance

5. Optimere de sundhedsøkonomiske omkostninger ved 

 bedre diagnostik, 

 risiko-stratificering og 

 selektion af de rigtige patienter, medførende

 forbedret livskvalitet for patienterne

Mulighed for fremtiden:
Mere nøjagtig og mindre invasiv diagnostik, der 

resulterer I bedre behandlingsplanlægning



Avanceret MR kan forbedre diagnostikken af prostatakræft

Konklusion



Tak for opmærksomheden
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