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Защо МРТ при локалното стадиране
на уротелните тумори на ПМ

• По настоящем диагностицирането на 
мехурния Са се извършва с клинично 
стадиране и главно с трансуретрална
резекция(ТУРПМ) за всички или повечето 
exophytic/intraluminal тумори. ТУРПМ се 
използва като дефинитивно лечение за 
нмиТПМ и служи като диагностична 
процедура при миТПМ.

• Неправилното стадиране при ТУРПМ може 
да изпусне до 25% от мускулната 
инфилтрация при инвазивните тумори. 

• Недостатъци на ТУРПМ:
- оператор зависима процедура и случаите на 

резидуален тумор варираj широко в 
зависимост от опита.

- като инвазивна процедура съществува риск 
от получаване на туморни емболи

- има риск от перфорация.
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1. Описание на стандартен протокол за провеждане на мпМРТ при изследване 
на пикочен мехур.

2. Стандартни критерии при описанието включващи – размер, местоположение, 
множественост и морфология на туморите в пикочния мехур при мпМРТ. 

3. Предлагат 5 точкова VI-RADS система получена от използване на T2-weighted 
MRI, diffusion-weighted imaging (DWI), and dynamic contrast enhancement(DCE), 
която да предположи риска от мускулна инвазия в стената на пикочния 
мехур. Системата е приложима при нелекувани пациенти (uVI-RADS scoring)
и пациенти само с диагностичен ТУРПМ (tVI-RADS), преди провеждането на 
повторен ТУРПМ (re-TURBT).
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МРТ анатомия стената на пикочния 
мехур

• Промените при cystitis cystica and cystitis glandularis
формират flat and exophytic лезии с нисък SI в T1W и
T2W.

• След ТУРПМ се формира фиброза и хронично 
възпаление, които заместват нормалните структури на 
стената и това води до задебеляване. Те имат ниска 
клетъчна плътност и затова няма рестрикция на DWI.

• BCG и IV CHE могат да доведат до бактериален и имунно-
медииран цистит, грануламотозно възпаление и 
контрактура на пикочния мехур – да наподобят 
рецидивен Ту. 

• Лечелечението на пикочния мехур и таза в ранния 
стадий води до хеморагичен цистит, едем и възпалителни 
промени в стената – фокално или дифузно асиметрично 
задебеляване  с намаляване обема на мехура и 
хеперваскуларитет.  Тези промени се представят с висок
SI в T2W. В късния стадий радиационните промени водят 
до интестициална фиброза която се представя с нисът SI 
на T2W образите.



VI RADS 1-5 при мп МРТ
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Формиране на крайната VI RADS
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Валидиране на VI RADS

Evidence synthesis: Six studies (1770 patients) were included. Pooled sensitivity 
and specificity were 0.83 (95% confidence interval [CI] 0.70-0.90) and 0.90 
(95% CI 0.83-0.95), and the area under the HSROC curve was 0.94 (95% CI 0.91-
0.95). Heterogeneity was present among the studies (Q = 29.442, p < 0.01; I2 = 
87.93%, and 90.99% for sensitivity and specificity). Meta-regression analyses 
showed that the number of patients (>205 vs ≤205), magnetic field strength (3 
vs 1.5 T), T2-weighted image slice thickness (3 vs 4 mm), and VI-RADS cutoff 
score (≥3 vs ≥4) were significant factors affecting heterogeneity (p ≤ 0.03).

Conclusions: VI-RADS shows good sensitivity and specificity for 
determining MIBC. Technical factors associated with MRI acquisition 
and cutoff scores need to be taken into consideration as they may 
affect performance.



Валидиране на VI RADS

Results
Six studies with 1064 patients were finally included. The pooled 
sensitivity, specificity, and AUC value were 0.90 (95% CI 0.86–
0.94), 0.86 (95% CI 0.71–0.94), and 0.93 (95% CI 0.91–0.95) for 
VI-RADS 3 as the cutoff value. The corresponding estimates 
were 0.77 (95% CI 0.65–0.86), 0.97 (95% CI 0.88–0.99), and 0.92
(95% CI 0.89–0.94) for VI-RADS 4 as the cutoff value. Meta-
regression analysis revealed that study design (p value 0.01) and 
surgical pattern of reference standard (p value 0.02) were 
source of the heterogeneity of pooled sensitivity. No 
publication bias was observed.

• VI-RADS score has high sensitivity and 
specificity for predicting muscle invasion.
• The diagnostic efficiencies of VI-RADS 3 and 
VI-RADS 4 as the cutoff value are similar.
• VI-RADS score could be used for detecting 
muscle invasion of bladder cancer in clinical 
practice.



Клинично приложение на VI RADS

• Клинична ситуация  1 – да определи локалния
стадий и  разграничи мнКПМ от миКПМ при 
първоначален ТУРПМ -sensitivity - 91.9%, 
specificity - 91.1% , PPV - 77.5%, and NPV - 97.1%. 

• Клинична ситуация 2 – предоперативeн метод 
при селекцията на високо рискови пациенти с 
мнКПМ от миКПМ, които са кандидати за ранен 
повторен (Re-TURBT) в първичното туморно
ложе има sensitivity - 85%, specificity- 93.6%, PPV 
- 74.5%, и NPV - 96.6%.



Клинично приложение на VI RADS

• Клинична ситуация 3 – сигурно да 
разграничи пациентите с екстравезикално
разпространение от тези с мускул 
локализиран тумор на пикочния мехур
преди ТУРПМ.

• Клинична ситуация 4 – диагностицирането
на  VI‐RADS 5 скор може да предскаже
значително забавяне на time‐to‐cystectomy
(TTC) независимо от останалите клинико-
патологични характеристики на тумора




