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Prostaatkankerdiagnostiek: MRI- 
geleide biopten of standaardbiopten?    

(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:163)

ACHTERGROND
De diagnostiek voor mannen met een klinische verdenking 
op prostaatkanker, gebaseerd op een verhoogde prostaat-
specifiek antigeen (PSA)-waarde of een afwijkend rectaal 
toucher, bestaat tot op heden nog altijd uit het verrichten 
van standaard transrectale, echogeleide biopten. Het nadeel 
van deze ‘random biopsie’-methode is dat klinisch signifi-
cante prostaatkankers kunnen worden gemist en dat het 
kan leiden tot overdetectie van laaggradige tumoren.
Een alternatief in het diagnostische pad voor mannen met 
een klinische verdenking op prostaatkanker kan het inzet-
ten van de multiparametrische MRI zijn. Met dit beeldvor-
mende onderzoek van de prostaat zouden onnodige biopten 
kunnen worden voorkomen en kan gericht worden gebiop-
teerd in het geval van een afwijkende laesie.

SAMENVATTING
De PRECISION-studie is een multicenter, non-inferioriteits-
studie, waarbij 500 mannen met een primaire klinische ver-
denking op prostaatkanker 1:1 werden gerandomiseerd in 
een groep die een MRI onderging, met of zonder biopten, 
versus een groep die transrectale, echogeleide biopten van de 
prostaat onderging. De primaire uitkomstmaat was het aan-
tal mannen bij wie significant prostaatkanker (Gleason 3+4 
of hoger) werd gevonden in ten minste één van de biopten. 
Secundaire uitkomstmaten waren het aantal mannen met 
klinisch insignificante prostaatkanker (Gleason 3+3), het 
aantal mannen in de MRI-groep die geen biopt hoefden te 
ondergaan en het aantal complicaties 30 dagen na biopten. 
De studie was pre-gedefinieerd om ook superioriteit aan te 
tonen van de primaire uitkomstmaat op basis van een onder-
grens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) >0.  
Klinisch significante prostaatkanker werd gevonden bij 95 
mannen (38%) die MRI-geleide biopten ondergingen, verge-
leken met 64 mannen (26%) in de standaardbioptengroep 
(95%-BI 4 tot 20; p=0,005). Hiermee werd aangetoond dat 

de MRI, met of zonder biopten, in ieder geval non-inferieur 
is ten opzichte van standaardbiopten (met blijk van superio-
riteit van de MRI op basis van het 95%-BI). Minder mannen 
in de MRI-groep kregen de diagnose klinisch insignificante 
prostaatkanker, vergeleken met de standaardbioptengroep 
(23 [9%] versus 55 [22%], 95%-BI -19 tot -7; p<0,001). Het 
mediaan aantal verrichtte biopten in de MRI-groep was 4 
ten opzichte van 12 in de standaardbioptengroep. Een gro-
ter aantal biopten was positief in de MRI-groep (422 van de 
967 biopten [44%]) vergeleken met de standaardbiopten-
groep (515 van de 2.788 biopten [18%]). Een PIRADS 5-sco-
re was het meest voorspellend voor het vinden van signifi-
cante prostaatkanker (83%). PIRADS 4- en 3-scores waren 
minder voorspellend, respectievelijk 60% en 12%. Compli-
caties na 30 dagen door middel van door patiënten ingevul-
de vragenlijsten waren minder frequent aanwezig in de MRI-
groep, te verklaren doordat er minder biopten werden 
genomen dan in de standaardgroep.  

COMMENTAAR
Deze studie laat zien dat voor mannen met een klinische 
verdenking op prostaatkanker de MRI, met MRI-geleide 
biopten in het geval van een verdachte laesie, een betere 
diagnostische methode is dan huidige standaard transrec-
tale echogeleide biopten. Het inzetten van de MRI in de 
prostaatkankerdiagnostiek leidt tot meer significante pros-
taatkankers en minder overdetectie van klinisch insignifi-
cante tumoren. 
De in Nederland lopende 4M-studie is in grote lijnen een 
vergelijkbaar onderzoek dat de resultaten van de besproken 
PRECISION-studie zou kunnen ondersteunen, waarbij te-
vens de rol van moleculaire (urine)markers als mogelijke pri-
maire selectie voor de MRI wordt onderzocht. Dit zou kun-
nen leiden tot aanpassing van de huidige richtlijnen met 
betrekking tot de inzet van de MRI in de primaire diagnos-
tiek van prostaatkanker.
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