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Kirurgisk urologisk enhet, Urologisk poliklinikk, Prostatasenteret fikk i uke 14 installert 
fusjonsutstyret for prostatabiopsier og kunne starte opp med å ta de første biopsiene av 
denne typen. Dette innebærer at gi et enda bedre behandlingstilbud til den mannlige 
delen av befolkningen i sykehusets opptaksområde.  
 
MR og TRUS-fusjon kombinerer fordelene av MRI (magnetic resonance imaging) og 
TRUS (transrektal ultralyd). Fordelen med MR er at cancersuspekte forandringer i 
prostata oftest kan lokaliseres svært presist. MR-bildene overføres til en datamaskin 
som fusjonerer disse med TRUS-bildene. Cancersuspekte områder som er synlige på MR 
kan deretter biopseres i lokalbedøvelse på urologisk poliklinikk. 

Studie utført på en selektert pasientgruppe behandlet med radikal prostatektomi viste 
at MR-3D-TRUS biopsimetoden kan detektere og lokalisere index prostatatumores i mer 
enn 90 % av pasienter. 

Anteriøre prostatecancere er ofte underdiagnostiserte med tradisjonell biopsiteknikk, 
og krever ofte år med utredning og negative random-biopsier før riktig diagnose stilles. 
MR-3D-TRUS-basert biopsimetode diagnostiserer også disse tumores med høy presisjon 
og få biopsier. 

Hos pasienter med lavrisiko cancer (Gleason score 3+3) kan tumor re-biopseres 
nøyaktig med MR-3D-TRUS. Pasientene kan dermed følges opp ”per lesjon”. Presise re-
biopsier er ikke mulig ved tradisjonelle biopsier. 

Hos pasienter med kontraindikasjoner til MR har 3D-TRUS registrert biopsilokalisasjon 
en avgjørende betydning for å lokalisere tumor og estimere tumorvolum. Hvis det er 
behov for re-biopsi kan den primært positive biopsien gjen-finnes og re-biopseres 
målrettet. 



Denne metoden gir muligheten til å utføre målrettede biopsier dvs. treffe de cancer- 
suspekte områdene påvist på MR med større presisjon og nøyaktighet. Dette betyr også 
at antall rebiopsier kan reduseres. Samtidig kan vi monitorere utviklingen av lesjonene 
og utsette behandligsoppstart ( active surv ).   

 


