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mpMR  tsunami : 

• Počátek 2008, 2018 EAU Londýn  

 

• U všech pacientů provádět mpMR?  

 

• Lze to vůbec v našich podmínkách? 

 

• Je mpMR samospasitelná metoda k detekci karcinomu? 

 

• Je třeba se zaměřit zejména na Transperineální cestu 
biopsie? 
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Guidelines: mpMR versus biopsie 

• „Pokud je rakovina prostaty včas  a přesně diagnostikována,  
existuje větší šance na racionální indikace a  úspěšnou léčbu“ 
 
 

• Využití mpMR při punkci prostaty 
– Před biopsií se doporučuje multiparametrická MRI (mpMRI) jako 

standardní součást vyšetření rakoviny prostaty. 
 

– „Ve srovnání s TRUS má mpMRI  lepší senzitivitu a negativní prediktivní 
hodnotu pro klinicky důležitou rakovinu prostaty (76%).“ 

 
• Diagnostika bez punkce?    (kombinace mpMR + PET MR) 
• Punkce s mpMR  bez urologa?? 
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Teorie:  Proč mpMR? 

• „mpMRI může  snížit overdiagnosis klinicky 
nevýznamného karcinomu prostaty a zlepšit 
detekci klinicky významného karcinomu!!“ 
– Biopsie u PI-RADS 1 a 2 není indikována 

 
• Skutečně má klasifikace PI-RADS korelaci s GS? 

 
• „Pokud by byl mpMRI použit jako test před první 

biopsií prostaty, mohl by snížit zbytečné biopsie o 
čtvrtinu“ ?? 
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Ale 

– Sensitivita i specificita MR je limitovaná (75%) 
 

– Hodnocení nálezu na prostatě je poměrně obtížné (PI-
RADS 2) a korelace PI-RADS a GS je spíše zbožné přání 

 
– Kvalita popisu MR od radiologa ve většině středisek zdaleka 

nedosahuje možností mpMR!  
– Postupně se lepší se u středisek, kontrolovaných fúzní 

biopsií 
 

– mpMR ANO, ale jako součást klinické diagnostiky s 
kritickým pohledem na její význam a možnosti 
zdravotnictví 
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Jak dál s diagnostikou ? 

• Diskutujeme detekci malých ložisek CaP 

 

 

• Nehodnotíme detekci lokálně pokročilého  
CaP – zde je diagnostika  snadná 
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Pravděpodobnost detekce malého 
tumoru (0,5ccm) v 60g prostatě 

bez vizualizace či prediktivní oblasti  

 tumor 
0,5ccm 

 
Celá 

prostata 

 
Periferní 

zóna 

oblast 67,7ml 
 

23,3ml 
 

1 vzorek 
 

0,83% 2,27% 

12 vzorků 10% 27% 
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• Analýza 1200 řezů po 
radikální prostatektomii 
metodou Bostwick 
Laboratory 

 

• 87% bylo jen v periferní 
zóně 

 

• 97% v periferní zóně  + v 
jiné části prostaty  
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Saturační biopsie periferní zóny (vlevo) 
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Saturační biopsie periferní zóny (vpravo) 
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Saturační biopsie periferní zóny apex 
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Zaměření punkcí 

• UZ Viditelná ložiska dle UZ = cílená  punkce pod 
UZ 

– Technologie 1986: detekce ložisek ve 19%,  

– Technologie 2000: detekce ložisek 39% 

– Technologie 2020: detekce ložisek  61%.  

– Specificita v tranzicionální zóně limitovaná (13% CaP) 

 

• Pokud nelze  vizualizovat ložisko UZ,  

– Zviditelnit jinou technologií (MR, PET CT) 
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UZ Ložiska 
Technika TriCore Postprocessing, 24% nevizualizováno 
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Možnosti diagnostiky malých lézí bez MR 

• PSA 2-10 ug/l   31% pozitivních 

 

• Střední hladina PSA při průkazu Ca 4,8ug/l 

 

• První punkcí nejméně 85% diagnóz 

 

• Bez komplikací 
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ALE 

• 15-20% malých ložisek detekci uniká? 

 

• Postačí počkat rok až bude tumor větší a 
dosažitelnější 

 

• Další biopsii provádět s MR nebo? 

 

• Nebo již první punkci provádět se znalostí ložiska 
na MR? 
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Co je to fúzní biopsie? 

• Do sonografického obrazu 
prostaty se v reálném čase se 
promítají obrysy nádoru dle 
mpMR a umožňují  cílenou 
biopsii. 
 

• Obrysy nádoru vybírá 
navigační systém z MR 
datasetu, který je předem 
uložen v sonografu nebo 
externím počítači 
 

• V ČR asi 3 privátní centra a 15 
nemocničních s udávaným  
vysokým záchytem CaP až 96% 
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Urologická ambulance Medkonsult, 2018 
FlexFocus 400 + MEDCOM BiopSee 



•Vícečetné série MRI obrazů je 

vyhodnocen speciálním 

software 

•T2 Vážené skeny 

•DWI, ADC 

•DCE (Kontrastní zobrazení) 

 

• Léze jsou identifikovány a 

zvýrazněny pro urology 

 

•Konturování obrysu  prostaty 

MR Fusion :  – role radiologa 
    podklady a plánování biopsie 



Přístupy punkční jehly 

Transrektální - TR Transperineální - TP 
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Transrektální biopsie 

• Blábol : velké riziko (až 35%) zánětlivých 
komplikací 
– Ale je nezbytná kontrola moči bezprostředně před 

výkonem) 

• Poloha na boku (pohodlí pro pacienta i lékaře) 
– Ale lze i v cystoskopické poloze 

• Anestezie není nutná 

• Relativně jednoduchá technologie, široce 
užívaná 
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Základní požadavek na přesnou 
orientaci: Biplanární snímač s izoosou 

Multiplanární transrektální sondy 
- Biplane (příčná a podélná)  
- Vkládaný punkční attachement pro 

úhel vpichu 19° 
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TRUS Triplane 

Kombinace v jedné sondě: 

 

• Dvě roviny současně v 
reálném čase  

– Příčná 

– Podélná 

 

• Samostatně rovina 
endfire 
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Limity Biopsie s Endfire sondou 
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Transperineální  biopsie 

• Poloha na zádech (litotomická 
poloha) 
 

• Speciální transrektální biplane sonda,  
– Stepper  + stabilizér  
– Punkční mřížky 
– Brachybalon 

 
• Dokonalá anestezie nezbytná 
 
• Možná i technika z volné ruky s 

punkčním vodičem na sondě 
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Snímač pro  TP biopsii 
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Punkční mřížky 
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Poloha při TP biopsii 
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TP Biopsie s navigací 
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Transperineální biopsie bez MR 

Guy  
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Transrektální nebo  
transperineální přístup ? 

TRANSPERINEÁLNÍ Biopsie 

• Minimální riziko infekce 

• Přesný, snadný, I pro 
začátečníky 

• Nezbytná dokonalá  lokální  
anestezie  

• sonda i pacient dobře 
stabilizováni 

• Nákladnější vybavení 

• Jednodušší technologie fúze 
(Blízká rovina řezu MR) 

 

 

 

 

 

 

TRANSREKTÁLNÍ Biopsie 

• Větší riziko infekce ????? 

• Vyžaduje zkušenost  

– (Free hand technika) 

• Bez anestezie 

• Větší pohyblivost  pacienta 
s nutností korekce při fúzi 

• Levnější vybavení 

• Odlišná rovina řezu od MR 
vyžaduje kvalitní software a 
biplane snímač 
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Doporučení: 

• TR nebo TP?  
– Pokud je lékař zkušený, pacient dobře připravený a 

schopný spolupráce jsou výsledky stejně dobré 
 

• Komplikace? 
• - u TP z principu menší počet, ale rozdíl je 

minimální 
 

• Časová Záťěž? 
– Téměř stejná 
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Biopsie a navigace: 

– Při Fúzní biopsii nejde o to, odebrat vzorek z prostaty, ale odebrat 
vzorek z přesně určeného místa s ložiskem větším než 3x3mm 

 

– Transrektální přístup s EM navigací (1,2mm)  
• Jednoduchá procedura, komfortní pro pacienta i lékaře 

• Minimální časové zpoždění, redukce nákladů pro nemocnici 

 

– Transperineální přístup a biopsie a navigace  s pomocí 
sondy ve stepperu 

• Pro přesnou biopsii, ale nákladnější (sonda, stepper) 

• Spotřební materiál (anestezie, brachybalon) 

• Tam, kde selhala transrektální biopsie z transrektálního přístupu 
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Úsporná strategie  

První punkce:   
• saturační biopsie periferní 

zóny  (kontrola TRUS se 
zaměřením na periferní zónu, 
počet dle velikosti periferní 
zóny), (12 vpichů 18G, podrobná 
histologická mapa) 

• Pokud je viditelné ložisko mimo PZ, 
doplníme punkci 

 
Druhá punkce s TRUS, navigovaná 
fúze s MR 
 
Třetí  punkce perineální cestou, 
navigovaná fúze s MR 
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Otázky fúzní biopsie 

• Pro které pacienty?  

– Pro všechny? 

– Dle PSA? (pod 10ug/l)? 

– Pouze pro  re-biopsie?? 

 

• Přístup 

– Transrektální? 

– Transperineální? 
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Co za to ?(platba za MR zvlášť)  

76022 Cílené vyšetření urologem 302 

76255 Punkční biopsie prostaty 1 151 

1221 UZ intrakavitální vyšetření 474 

81775 Kvantitativní analýza moči 44 

87613 Technicko admin komponenta 890 

76617 cílená biopsie pomocí fúze MR/UZ obrazu 1 180 

Jehla speciál  490 
 
Punkční attachement UA1229 
 620 

Cena základ 5 151,- Kč 

DPH 21% 1 082,- Kč 

Cena  6 233,- Kč 

Není zahrnuta  kalkulace histologie, zpravidla 3-4.000 CZK 
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https://www.medkonsult.cz/vyukove-
materialy 
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