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Biopsja fuzyjna w praktyce klinicznej
Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do zapoznania się z ciekawymi przypadkami z codziennej 
praktyki klinicznej urologów wykonujących biopsje fuzyjne (BxF) oraz ich komentarzami dotyczącymi tego 
rodzaju diagnostyki.

Tematyką biopsji fuzyjnej MR/USG zajmuję się od 
chwili, kiedy tylko metoda ta pojawiła się wśród me-
tod diagnostycznych urologii dnia codziennego w Pol-
sce. W tym czasie zainteresowanie środowiska uro-
logicznego tą techniką i jej możliwościami znacznie 
wzrosło, a pomimo trudności w dostępie do tej me-
tody staje się ona coraz bardziej pożądaną. W niektó-
rych grupach pacjentów BxF wydaje się być wręcz pa-
naceum diagnostycznym umożliwiającym definitywne 
zakończenie ścieżki diagnostycznej badaniem histopa-
tologicznym zmian ogniskowych stercza. Stąd pojawił 
się pomysł zaproszenia do podzielenia się praktyczny-
mi uwagami związanymi z wykonywaniem BxF grona 
specjalistów zajmujących się biopsjami stercza, z któ-
rymi współpracuję od wielu lat.

Celem artykułu nie jest encyklopedyczna wiedza, którą 
można znaleźć w publikacjach, lecz podzielenie się wie-
dzą praktyczną i swoimi subiektywnymi odczuciami na 
przykładzie konkretnych przypadków klinicznych.

Technika BxF to procedura z pogranicza dwu specjal-
ności – diagnostyki obrazowej i urologii, co często jest 
barierą dla wielu urologów. Nie jest to zaskakujące, 
zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że dobra fuzja obra-
zów zaczyna się i w istotnym stopniu zależy od dobrze 
wykonanego badania MR stercza, zgodnie z wytyczny-
mi PIRADS, oraz trafnie wykonanego na tej podsta-
wie opisu. 

Kluczową kwestią wyróżniającą biopsję fuzyjną od po-
zostałych rodzajów biopsji jest umiejętność odnalezie-
nia na obrazie MR tych zmian, które opisał i zaznaczył 
radiolog. Sam schemat/graf to często niewystarcza-
jący zakres danych do tego, aby urolog samodzielnie 
mógł precyzyjnie ocenić, które ognisko autor opisu 
miał na myśli. Zapraszam do lektury opisanych przy-
padków. Mam nadzieję, że po przeczytaniu poniższe-
go materiału Państwa chęć do wkroczenia we wspólny 
świat radiologii i urologii, w obszarze BxF będzie nie-
porównanie większy.
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Przypadek 1.

U 40-letniego pacjenta stwierdzono stężenie PSA 
4,68 ng/ml. Badanie krwi zostało wykonane w ramach 
tzw. bilansu czterdziestolatka i było jedynym niepra-
widłowym wynikiem spośród wyników wielu testów 
laboratoryjnych. Pacjent nie zgłaszał żadnych dolegli-
wości urologicznych. Urolog, do którego skierowano 
pacjenta, zlecił wykonanie mpMRI. W badaniu wyko-
nanym w listopadzie 2020 roku (1,5 T) stwierdzono 
obecność dwóch ognisk: PIRADS 5 w przedniej czę-
ści prawej strefy przejściowej oraz PIRADS 4 w pra-
wej strefie obwodowej. Pacjent został skierowany na 
biopsję. Ze względu na duży wymiar zmian ostatecznie 

zdecydowano o wykonaniu biopsji metodą fuzji kogni-
tywnej TRUS/MR.

Badanie TRUS (ryc. 1a), badanie MR (ryc. 1b, 1c, 1d) 
– prawa strefa przejściowa niepodejrzana, o echo-
strukturze gruczolaka (przekrój strzałkowy).

Badanie histopatologiczne wykazało obecność raka 
prostaty w 2/7 wycinkach z prawego płata, Gleason 
3+3, grade group I, utkanie raka zajmowało obszary 
o łącznej długości 8 mm.
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Komentarz urologa

Biopsja stercza na zasadzie pełnej fuzji TRUS/MR 
oczywiście jest najdokładniejsza. Niestety nie jest to 
metoda powszechnie dostępna, przeważnie wykony-
wana komercyjnie. Wysoki koszt badania dla wielu 
pacjentów jest nie do zaakceptowania. Alternatywą 
pozostaje fuzja kognitywna. Obrazy prostaty w bada-
niach TRUS i MR znacznie różnią się i dotyczy to nie 
tylko struktury gruczołu, ale również kształtu i wyli-
czanej objętości. Nieprawidłowe ogniska w strefach 
obwodowych mogą być w badaniu ultrasonograficz-
nym widoczne, zwłaszcza te, które charakteryzują się 
niskim sygnałem w obrazach T2-zależnych. Ogniska 

w obrębie gruczolaka i w obrębie spoidła przedniego 
lub strefy mięśniowo-włóknistej AFS bardzo rzadko 
można dostrzec w obrazach TRUS i jeśli biopsja wy-
konywana jest standardowo, pozostają nierozpozna-
ne. Warunkiem skutecznej biopsji kognitywnej jest 
dokładna analiza obrazów MR i określenie punktów 
odniesienia widocznych w obydwu badaniach (np. 
odległość od torbieli czy guzków hiperplastycznych, 
wierzchołka stercza itp.). Posługiwanie się tylko załą-
czonym do badania MR schematem może być mylą-
ce. Pochylenie obrazów w MR zmienia topografię gru-
czołu.

Komentarz radiologa

Są placówki. w których obrazy sekwencji T2 wykony-
wane są poprzecznie, lecz nie w płaszczyźnie prosto-
padłej do osi głównej ciała pacjenta, ale równolegle 
do podstawy stercza (ryc. 1b). Już samo właśnie takie 
ułożenie płaszczyzny prowadzi do:

Ryc. 1a. Badanie TRUS, prawa strefa przejściowa niepodejrzana, 
o echostrukturze gruczolaka (przekrój strzałkowy)

Ryc. 1c. Sekwencja T2 w płaszczyźnie poprzecznej do podstawy 
stercza

Ryc. 1b. Sekwencja T2 w płaszczyźnie strzałkowej; przykład plano-
wania płaszczyzn dla sekwencji T2 poprzecznej

Ryc. 1d. Mapa ADC
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 – „przekłamania” lokalizacji ewentualnych zmian 
w obrazie T2 AX (axial – poprzeczny); tył stercza 
jest na poziomie podstawy gruczołu, a przód 
na poziomie wierzchołka stercza;
 – tak ułożonej płaszczyzny T2 AX lekarz urolog może 
nie być w stanie uzyskać podczas biopsji fuzyjnej 
czy TRUS, co uniemożliwi ewentualną synchroniza-
cję obrazów.

Dowolność w ułożeniu płaszczyzn jest jednym z naj-
częstszych powodów nietrafienia w zmianę. Uro-
log, mając w pamięci obraz z grafu, pobiera materiał 
z ognisk, które są zlokalizowane w innym segmencie, 
ponieważ w rzeczywistości płaszczyzny poprzeczne, 
jakie ustawił radiolog, odchylone są od tych na grafie 
nawet o 90 stopni.
 

Ryc. 2b. Sekwencja T2, płaszczyzna poprzecznaRyc. 2a.  Sekwencja T2, płaszczyzna poprzeczna

Stanisław Szempliński

Przypadek 2.

66-letni chory w kwietniu 2019 roku przy stężeniu 
PSA 6,48 ng/ml miał wykonany wieloparametryczny 
MR stercza na aparacie o natężeniu pola 3T. W stre-
fie obwodowej wierzchołka lewego płata opisano wów-
czas zmianę PIRADS 4.

Następnie, w maju 2019 roku, chory przebył przezod-
bytniczą biopsję fuzyjną stercza. Na podstawie bada-
nia materiału pobranego podczas biopsji celowanej 
ze zmiany w lewym płacie histopatolodzy opisali ra-
ka stercza Gl. s. 6 (3+3) w 3 z 4 pobranych wycinków, 
50% przebadanego materiału. W materiale pobranym 
podczas biopsji mappingowej z obu płatów nie stwier-
dzono raka.

Choremu zaproponowano aktywny nadzór, leczenie 
ogniskowe lub radykalną prostatektomię.

Ze względu na obawę przed rakiem, a jednocześnie 
chęć utrzymania dotychczasowej jakości życia pa-
cjent wybrał leczenie ogniskowe (HIFU). Po wykona-
niu ablacji lewego płata stercza stężenie PSA wynosi-
ło 4,42 ng/ml (listopad 2019), chory trzymał mocz, 
erekcje nie zmieniły się w stosunku do wcześniejsze-
go okresu.

Kolejne oznaczenia PSA przyniosło jego wzrost do 
6,5 ng/ml, a w mpMR, które wykonano 9 miesięcy po 
zabiegu, opisano zredukowaną niemal całkowicie stre-
fę obwodową lewego płata. Niemniej w obrębie wierz-
chołka po tej stronie uwidoczniono ognisko 11 x 16 
x 8 mm, hipointensywne w obrazach T2- zależnych, 
z cechami ograniczenia dyfuzji i ulegające wczesnemu 
wzmocnieniu kontrastowemu. Ognisko opisano jako 
zmianę o charakterystyce PIRADS 5.
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