Table 2.- Prostate cancer staging MRI sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV). WMS (whole- mount section) = technique of processing of prostatectomy specimen.
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Úvod
Cílem prospektivní studie bylo analyzovat identických 27 regionů, jak na předoperační prebioptické 3T multiparametrické (mp)
MRI prostaty, tak na pooperačních celoplošných histologických řezech (CHŘ).

Materiál a metodika
Od srpna 2013 do konce roku 2014 podstoupilo celkem 114 pacientů předoperační 3T mpMRI prostaty s povrchovou cívkou s
následnou radikální prostatektomií pro adenokarcinom prostaty. Suspektní ložiska (PI- RADS ≥3) byly prebiopticky prospektivně
zaznamenávány podle 27 regionového schématu celkem třemi radiology a identicky srovnávány s výsledky CHŘ. Statistická
analýza hodnotila senzitivitu, specificitu, pozitivní (PPV) a negativní prediktivní hodnotu (NPV) a celkovou přesnost detekční a
stagingové schopnosti 3T mpMRI.

Výsledky
Předoperační 3T mpMRI dosáhla v detekci karcinomu prostaty sensitivity 73,3% [95% CI = 68,6% - 77,5%]; specificity 86% [95%
CI = 81,5- 89,8%]; PPV 87,7% [95% CI = 83,7 - 91%]; NVP 70,2% [95% CI = 65,2 - 74,9%]; a celkové přesnosti 78,6%.
Předoperační 3T mpMRI v určení stagingu karcinomu prostaty dosáhla sensitivity 75,9% [95% CI = 66,9- 83,6%], specificity 81%
[95% CI = 72,7- 87,7%], PPV 77,7% [95% CI = 69,2 -84,8 %]; NVP 79,4% [95% CI = 70,5-86,%] a celkové přesnosti 80,2%.
V detekci pT3 stage (lokálně pokročilého onemocnění) dosáhla sensitivity 58% [95% CI = 38-75%], specificity 89% [95% CI = 8095%], PPV 69% [95% CI = 48-86%]; NVP 83% [95% CI = 74-91%] a celkové přesnosti 80,2%.
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Tabulka 1.- Detekce karcinomu prostaty pomocí MRI: senzitivita, specificita,
pozitivní predictivní hodnota (PPV) a negativní prediktivní hodnota (NPV).
WMS (whole- mount section) = technika zpracování histologického preparátu
po prostatektomii

Tabulka 2.- .- Staging karcinomu prostaty pomocí MRI: senzitivita, specificita,
pozitivní predictivní hodnota (PPV) a negativní prediktivní hodnota (NPV).
WMS (whole- mount section) = technika zpracování histologického preparátu
po prostatektomii.
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Závěr
3T mpMRI prostaty s povrchovou cívkou je přínosným zobrazovacím vyšetřením v detekci a lokálním stagingu karcinomu
prostaty. U středně a vysoce rizikového karcinomu prostaty může pomoci v rozhodování o nervy šetřící radikální
prostatektomii.
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