
ETURAUHASEN MAGNEETTIKUVAUKSEN STRUKTUROITU LAUSUNTO  

 

 

Eturauhasen magneettikuvaus: 

 

Eturauhasen kokoarvio: cm³ 

Pesäkkeiden lukumäärä:  

 

Pesäke 1: 

Koko: cm³, suurin läpimitta  mm 

Sijainti: basis:  

              keski:  

              apex:  

PI-RADS-pisteet: T2  , DWI  (ADC), DCE   

PI-RADS-score:  

Paikallinen levinneisyys:  

    Kapseli:  , kontaktin pituus  mm, läpikasvu  mm 

    Neurovaskulaarikimput:  

    Seminaalivesikkelit:  

    Rakon kaula:  

    Distaalinen sfinkteri:  

T-luokitus:  

Imusolmukestatus (jos kuvattu koko lantio): 

 

Kuvaileva lausunto: 

 

Yhteenveto:  

 
 

      

Jos kuvauksessa ei todeta luokiteltavaa pesäkettä (biopsialöydöksestä riippumatta), tehdään supistettu 

strukturoitu lausunto. Tällöin ylimääräiset rivit voi poistaa lausuntopohjasta: 

 

Eturauhasen magneettikuvaus: 

 

Eturauhasen kokoarvio:    cm³ 

Pesäkkeiden lukumäärä: 0  

T-luokitus:  

Imusolmukestatus (jos kuvattu koko lantio: 

 

Kuvaileva lausunto: 

 

Yhteenveto:  

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



Muutamia periaatteita: 

 

 

 Jos prostatan tai pesäkkeen kokoa ei saa volyymimittauksena DynaCadilta, lasketaan koko 

ap x lev x kork x 0,52.  

 

 Kukin pesäke luokitellaan erikseen tärkeysjärjestyksessä:  

 

o 1) PIRADS-luokka,  

o 2) Läpikasvu  

o 3) Koko.  

 

Esim. jos todetaan kaksi tai useampi PIRADS 5 -pesäkettä, merkittävin on se, jolla on 

laajin/pisin läpikasvu, vaikka olisi kooltaan pienempi.  

 

 Luokitellaan enintään neljä pesäkettä. 

 

 DCE merkitään +, - tai ei tehty 

 

 Paikallinen levinneisyys: 

o Strukturoituun osaan merkitään kuhunkin kohtaan kyllä tai ei, tarvittaessa tarkentava 

informaatio kuvailevaan osaan.  

o Kapselin kohdalla merkitään lisäksi kontaktin pituus ja mahdollisen läpikasvun 

suurin syvyys. 

o On sovittu, että vain selvä/mitattava läpikasvu ilmoitetaan levinneisyytenä, esim. 

”Kapseli: kyllä, kontaktin pituus 13 mm, läpikasvu 3 mm”.  

o Pelkkä kontakti ilman näkyvää läpikasvua ilmoitetaan, esim. ”Kapseli: Ei, kontaktin 

pituus 13 mm, läpikasvu 0 mm”.  

 

 T-luokitus: 

o T0, ei luokiteltavaa pesäkettä, eikä syöpää ole todettu muullakaan menetelmällä 

(=biopsiassa) 

o T1c, syöpä löytynyt biopsiassa, mutta ei näy kuvantaen 

o Tx, todettu eturauhassyövän metastasoiti, mutta primaarituumoria ei löydy. 

o T2, tuumori rajoittuu prostataan 

 T2a, tuumoria vain toisessa lohkossa, < 50% 

 T2b, tuumoria vain toisessa lohkossa, > 50% 

 T2c, tuumoria molemmissa lohkoissa 

o T3, tuumori kasvaa prostatan ulkopuolelle 

 T3a, kasvaa prostatan ulkopuolelle 

 T3b, kasvaa vesikkeliin 

o T4, tuumori kasvaa prostatan ulkopuolelle muualle kuin vesikkeliin 

 rakon kaula, distaalinen sfinkteri, rectun, lantionpohjan lihakset 

o  

 

 Imusolmukkeet: PIRADSv2 määrittelee suspektiksi vyötärömitaltaan > 8 mm solmukkeet. 

Pienemmissäkin voi olla metastaaseja, joten huomioi myös epätarkkarajaisuus ja signaalin 

heterogeenisuus. 

 



 Yhteenvetoon keskeinen löydös lyhyesti, esim. ”Vasemmassa apexissa kliinisesti 

merkittävään syöpään sopiva pesäke, PIRADS-score 4, radiologinen luokitus T2aN0.”  

 

 

 

 

 


