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STRESZCZENIE 

 

WSTĘP: Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów  

u mężczyzn. Ocena zaawansowania nowotworu prowadzona jest w oparciu o badanie kliniczne, 

stężenie specyficznego antygenu sterczowego (PSA, ang. prostate-specific antigen) w surowicy, 

metody obrazowe, zwłaszcza przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego (MR, ang. magnetic 

resonance) oraz histopatologiczną ocenę bioptatów. Podstawowe obrazowanie rezonansu 

magnetycznego (obrazy T1- i T2-zależne) pozwalają dokładnie ocenić jedynie położenie  

i zaawansowanie guza pierwotnego. Wykonywanie wieloparametrycznego protokołu badawczego 

(mpMR, ang. multiparametic MR) wzbogacone jest o sekwencje uzupełniające zależne od dyfuzji 

wody (DWI, ang. diffusion weighted imaging) oraz obrazowanie dynamiczne po dożylnym podaniu 

paramagnetyku, pozwalające na częściowe poznanie dynamiki procesu nowotworowego  

oraz odpowiedzi na zastosowane leczenie. 

 

CEL PRACY: Ocena odpowiedzi klinicznej na leczenie u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego 

w zależności od wyjściowych wartości współczynnika dyfuzji guza nowotworowego uzyskanych  

w obrazowaniu rezonansem magnetycznym. Dodatkowe cele badawcze obejmowały: związek raka 

gruczołu krokowego z wiekiem mężczyzny, ocenę stopnia złośliwości wg skali Gleason’a  

(GS, ang. Gleason score) jako czynnika prognostycznego odpowiedzi na zastosowane leczenie, 

ocenę wyjściowego poziomu PSA w korelacji z zastosowanym leczeniem oraz danymi klinicznymi, 

ocenę wartości parametrów radiologicznych w MR w korelacji z danymi klinicznymi, ocenę korelacji 

wartości ADC (ang. apparent diffusion coefficient) z cechami klinicznymi i parametrami 

radiologicznymi guza uzyskanymi w MR, ocenę korelacji skategoryzowanej wartość  

PI-RADS DWI z cechami klinicznymi i parametrami radiologicznymi guza uzyskanymi w MR.  

 

MATERIAŁ I METODY: W pracy doktorskiej wykonano retrospektywną analizę dokumentacji 

medycznej mężczyzn z histopatologicznie potwierdzonym rakiem gruczołu krokowego. Pacjenci  

po rutynowym badaniu klinicznym kierowani byli na badanie z użyciem 1.5T aparatu MR, 

wykonywane w standardowym protokole klinicznym. Radiologiczne zaawansowanie choroby 

oceniono z użyciem skali PI-RADS, opracowaną przez Europejskie Towarzystwo Radiologii Układu 

Moczowo-Płciowego (ESUR, ang. European Society of Urogenital Radiology) z wyznaczaniem 

współczynnika ADC i krzywych wzmocnienia kontrastowego. Analizowano wiek, stan ogólny 

według skali Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. Word Health Organization),  
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wartość stężenia PSA, stopień złośliwości histologicznej guza w klasyfikacji Gleason’a, 

zaawansowanie według klasyfikacji TNM (Guz Węzeł Przerzut, ang. Tumor Nodus Metastases), 

wymiary liniowe gruczołu i guza, objętość stercza, liczbę i położenie zmian w poszczególnych 

strefach narządu, naciekania struktur sąsiednich i obecność przerzutów oraz zwapnień w gruczole, 

parametry dyfuzyjne guza, powikłania po radioterapii. Na podstawie uzyskanych danych 

dotyczących oceny odpowiedzi na zastosowane leczenie w oparciu o wyjściowe wartości ADC 

przeprowadzono analizę z użyciem ilościowych i jakościowych metod statystycznych. Oceniono 

także wyniki własne oraz dokonano przeglądu piśmiennictwa.  

 

WYNIKI: Spośród ocenianych danych wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego 

największe znaczenie w praktyce klinicznej ma zastosowanie: sekwencji DWI  

z wyznaczeniem współczynnika ADC oraz dynamicznego obrazowania przepływu  

po podaniu środka kontrastowego (DCE, ang. dynamic contrast-enhanced perfusion imaging), 

łącznie z oceną wielkości pola pod krzywą (AUC, ang. area under the curve). Sekwencja DWI 

lokalizuje raka z wysoką czułością oraz specyficznością, zaś automatycznie generowane mapy ADC 

pozwalają ocenić wartość współczynnika ADC, pomocnego w rozróżnicowaniu zmian łagodnych  

od złośliwych. DCE pozwala na charakteryzację guza, ocenę stopnia jego zaawansowania  

i monitorowanie skuteczności leczenia. Natomiast wartość AUC oraz przebieg krzywej wzmocnienia 

są istotnymi wskaźnikami procesu nowotworzenia oraz odpowiedzi na zastosowane leczenie. 

Spośród wszystkich analizowanych zależności, statystycznie istotne korelacje wykazano między 

wymiarami liniowymi gruczołu krokowego (szerokością i długością lub wyłącznie szerokością/ 

długością) i wartością współczynnika ADC, czasem do piku i napływem. W badanej grupie 

skategoryzowana wartość ADC była powiązana w sposób istotny statystycznie ze sprawnością 

ogólną pacjentów ocenianą na podstawie skali ECOG, stężeniem PSA w surowicy, objętością 

gruczołu krokowego i względnym wzmocnieniem, maksymalnym wzmocnieniem, maksymalnym 

względnym wzmocnieniem, napływem, polem pod krzywą oraz z występowaniem zwapnień  

w gruczole. Objętość gruczołu krokowego korelowała z: względnym wzmocnieniem, maksymalnym 

względnym wzmocnieniem, napływem oraz z powikłaniami po radioterapii (RTH,  

ang. radiotherapy). Położenie zmiany w gruczole krokowym wykazywało istotność statystyczną  

z czasem do piku i odpływem, uzyskanymi w MRI. Wartość PI-RADS korelowała z napływem  

i stężeniem surowiczym PSA (PI-RADS 3), objętością gruczołu krokowego i względnym 

wzmocnieniem, maksymalnym wzmocnieniem oraz napływem (PI-RADS 4 i 5). U pacjentów, 

których poddano HTH stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy stężeniem surowiczego 

PSA oraz napływem i brevity (krótkotrwałość) utrzymywania się kontrastu. 
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WNIOSKI: 

1. Badanie rezonansem magnetycznym pozwala zarówno na precyzyjną ocenę morfologii 

gruczołu krokowego, jak i ocenę miejscowego zaawansowania nowotworu.  

2. Objętość gruczołu krokowego warunkuje wartości względnego wzmocnienia guza  

w badaniu rezonansem magnetycznym, co dodatkowo wskazuje na proces nowotworowy 

obrazowanej zmiany. 

3. Zarówno wiek pacjentów, jak i stopień złośliwości zmiany wyrażony za pomocą skali 

Gleason’a nie różnicują wartości parametrów dyfuzyjnych guza uzyskanych  

w badaniu rezonansem magnetycznym. 

4. Parametry perfuzyjne guza są niezależne od prawdopodobieństwa obecności istotnej klinicznie 

postaci raka ocenionej za pomocą PI-RADS DWI. 

5. Hormonoterapia nie determinuje wzmocnienia oraz współczynnika dyfuzji guza. 

6. Skategoryzowana wartość współczynnika dyfuzji nie determinuje parametrów klinicznych 

guza. 

7. W analizowanej grupie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego oceniane parametry (zarówno 

demograficzne, jak i kliniczne) nie stanowią predyktorów dla wartości wyjściowych 

opisujących guza w rezonansie magnetycznym. 
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SUMMARY 

INTRODUCTION: Hereditary prostate cancer is one of the most common tumors among men.  

The assessment of tumor advancement is undertaken based on clinical examination, the concentration 

of prostate-specific antigen (PSA) in serum, imaging methods, especially with the use of magnetic 

resonance (MR) as well as histopathological evaluation of biopsis. Basic magnetic resonance imaging 

(T1- and T2-weighted images) allows to thoroughly assess only location and advancement  

of the primary tumor. Multiparametric MR (mpMR) is enriched with complementary sequences 

dependent on diffusion weighted imaging (DWI) as well as dynamic imaging after intravenous 

administration of a paramagnetic that allows to partially recognize the dynamics of neoplastic process 

and the response to the applied treatment.  

 

PURPOSE OF THE WORK: Assessment of clinical response to therapy in hereditary prostate 

cancer depending on the output values of tumor diffussion coefficient. Additional research objectives 

would include: the relation between hereditary prostate cancer and male age, the assessment  

on degree of malignancy according to Gleason score (GS) as a prognostic factor of response  

to the applied treatment, the assessment of the PSA output level in correlation to the applied treatment 

and clinical data, the assessment of radiological parameters in ME in correlation to clinical data,  

the assessment of correlation of ADC value (apparent diffusion coefficient) with clinical features  

and tumor radiological parameters given in MR, the assessment of the categorized correlation  

of the value of PI-RADS DWI with clinical features and tumor radiological parameteres given in MR. 

 

MATERIALS AND METHODS: In doctoral dissertation a retrospective analysis of medical 

documentation of men with hereditary prostate cancer histopathologically confirmed was performed. 

After a routine clinical examination, patients were referred to an examination with use of 1.5T MR 

apparatus that was performed in a standard clinical protocol. Radiological advancement of disease 

was assessed with use of the PI-RADS scale developed by European Society of Urogenital Radiology 

(ESUR), with determination of ADC (apparent diffussion coefficient) and contrast enhacement 

curves. Age, general condition according to the World Health Organization scale (WHO), PSA 

concentration level, histological malignancy tumor grade in Gleason’s classification, advancement 

according to the classification of TNM (Tumor Nodus Metastases), linear dimensions  

of the gland and tumor, prostate volume, number and location of changes in individual organ zones, 

infiltration of adjacent structures and the presence of metastases and calcifications  

in the gland, tumor diffusion parameters as well as complications after radiotherapy  

were analyzed. Based on the received data related to the assessment of the response  
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to the applied treatment that was found on the output values of ADC, an analysis  

was performed with the use of quantitative and qualitative statistical methods. Author’s own results 

were also assessed and literature was reviewed. 

 

RESULTS: Among the assessed data of MRI, the greatest value in clinical practice  

are the following applications: DWI sequences with the determination of ADC and dynamic contrast-

enhanced perfusion imaging (DCE), including the assessment of the area under  

the curve (AUC). The DWI sequence locates cancer with high sensitivity and specificity,  

and the automatically generated ADC maps allow to assess the value of ADC,  

which is helpful in distinguishing benign changes from the malignant ones. DCE allows  

for tumor characterization, assessment of its advancement and monitoring of treatment effectiveness. 

On the other hand, the AUC value and the course of the enhancement curve are important indicators 

of the neoplastic process and the response to the applied treatment. Of all the analyzed relationships, 

statistically significant correlations were found between the linear dimensions of the prostate (width 

and length or solely width / length) and the value of ADC, time period to peak and inflow.  

In the study group, the categorized ADC value was associated in a statistically significant manner 

with the general condition of patients assessed on the basis of the ECOG scale, PSA concentration  

in serum, prostate volume and relative enhancement, maximal enhancement, maximal relative 

enhancement, inflow, area under the curve and the occurrence of calcifications in the gland. Prostate 

volume was correlated with: relative enhancement, maximum relative enhancement, inflow  

and complications after radiotherapy (RTH). The location of the lesion in the prostate gland showed 

statistical significance with time to peak and outflow obtained by MRI.  

The PI-RADS value was correlated with inflow and PSA serum concentration (PI-RADS 3), prostate 

volume and relative enhancement, maximal enhancement and inflow (PI-RADS 4 and 5). In patients, 

who underwent HTH, a statistically significant relationship was found between the concentration  

of serum PSA, the inflow and brevity of the persistence of contrast.  

 

CONCLUSIONS: 

1. Magnetic resonance imaging allows for a precise assessment of the prostate gland morphology 

as well as the local tumor advancement. 

2. The volume of the prostate gland determines the values of the relative tumor enhancement  

in MR, which additionally indicates the neoplastic process of the imaged lesion. 

3. Both the age of the patients and the degree of malignancy of the changes expressed using  

the Gleason’s scale do not differentiate the values of the tumor diffusion parameters obtained 

in the magnetic resonance imaging. 
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4. Tumor perfusion parameters are not dependent of the probability of the presence  

of a clinically significant form of cancer assessed by PI-RADS DWI. 

5. Hormonotherapy does not determine tumor enhancement and tumor diffusion coefficient. 

6. The categorized value of the diffusion coefficient does not determine the clinical parameters  

of the tumor. 

7. In the analyzed group of patients with hereditary prostate cancer, the assessed parameters  

(both demographic and clinical) are not predictors of the output values describing the tumor  

by magnetic resonance imaging. 

 


