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Σκοπός

 να καθοριστούν οι τιμές του συντελεστής διάχυσης (apparent 
diffusion coefficient, ADC) στο φυσιολογικό 
ενδομήτριο/μυομήτριο της μήτρας στην εμμηνόπαυση και στις 
διαφορετικές φάσεις του εμμηνορυσιακού κύκλου 

 να συγκριθούν οι τιμές του συντελεστή διάχυσης του 
φυσιολογικού ενδομητρίου/μυομητρίου ανάμεσα στην 
εμμηνόπαυση και στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου στην 
αναπαραγωγική ηλικία



Υλικό και Μέθοδος
• αναδρομική μελέτη

 194 γυναίκες (εύρος ηλικιών: 21–86 έτη, μέση ηλικία: 45.4 έτη)

 εμμηνόπαυση

 έμμηνος ρύση

 παραγωγική φάση

 εκκριτική φάση

 αναπαραγωγική ηλικία, n=138 (εύρος ηλικιών: 21-56 έτη, μέση ηλικία: 
39.9 έτη), με τακτικό εμμηνορυσιακό κύκλο (28 3 ημέρες) (έμμηνος 
ρύση, n=31; παραγωγική φάση, n=46; εκκριτική φάση n=61)

 εμμηνόπαυση, n=56 (εύρος ηλικιών: 48-86 έτη, μέση ηλικία: 66.5 έτη)

 κριτήρια αποκλεισμού: ιστολογικά επιβεβαιωμένο καρκίνωμα 
ενδομητρίου, FIGO >IB & πρόσφατη λήψη p.os αντισυλληπτικών ή 
θεραπείας ορμονικήςυποκατάστασης



Υλικό και Μέθοδος
 1.5 Tesla

 πηνίο πυέλου συνεργείας φάσεων

 ακολουθίες SE T1 σε εγκάρσιο επίπεδο και TSE T2 σε εγκάρσιο, και 
οβελιαίο επίπεδο

 ακολουθίες διάχυσης με τεχνική single shot, multi-slice, spin-echo 
planar diffusion sequence σε εγκάρσιο επίπεδο και b-values: 0 & 800 
s/mm−2

 δύο ακτινολόγοι σε συνεργασία

 τιμές ADC: ο μέσος όρος τριών μετρήσεων για το φυσιολογικό 
ενδομήτριο/μυομήτριο σε κάθε φάση του κύκλου

 Στατιστική ανάλυση: SPSS 20, Kolmogorov–Smirnov test, ANOVA 
analysis, LSD test, p< 0.05: στατιστικά σημαντική διαφορά



 σύγκριση ADC για το φυσιολογικό ενδομήτριο

εμμηνόπαυση

(n=32)

έμμηνος 

ρύση

(n=31)

παραγωγική 

φάση

(n=44)

εκκριτική 

φάση

(n=60)

F P

μέση τιμή ±SD
(x 10-3

mm2/sec)
1.36±0.18 1.24±0.22 1.38±0.20 1.50±0.18

12.317 0.00μέγιστη τιμή
(x 10-3

mm2/sec)

1.80 1.79 1.96 1.86

ελάχιστη τιμή
(x 10-3

mm2/sec)

1.07 0.88 1.10 0.96

Anova analysis 



 σημαντικές διαφορές για το ADC παρατηρήθηκαν μεταξύ της 
εμμηνόπαυσης και της εμμήνου ρύσεως (P=0.02) και μεταξύ της 
εμμηνόπαυσης και της εκκριτικής φάσης (P=0.001)

 δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ της εμμηνόπαυσης και 
της παραγωγικής φάσης (P=0.643)

 σημαντικές διαφορές για το ADC παρατηρήθηκαν ανάμεσα στις τρείς 
φάσεις του εμμηνορυσιακού κύκλου

 μεταξύ εμμήνου ρύσεως & παραγωγικής φάσης (P= 0.003)

 μεταξύ εμμήνου ρύσεως & εκκριτικής φάσης (P < 0.001)

 μεταξύ παραγωγικής & εκκριτικής φάσης (P= 0.003) 

Αποτελέσματα-ενδομήτριο



εμμηνόπαυση

(n=54)

έμμηνος 

ρύση

(n=30)

παραγωγική 

φάση

(n=45)

εκκριτική 

φάση

(n=61)

F P

μέση τιμή ±SD
(x 10-3

mm2/sec)
1.60±0.15 1.92±0.28 1.72±0.24 1.86±0.27

16.034 0.00μέγιστη τιμή
(x 10-3

mm2/sec)

1.92 3.00 2.39 2.49

ελάχιστη τιμή
(x 10-3

mm2/sec)

1.20 1.47 1.18 1.31

 σύγκριση ADC για το φυσιολογικό μυομήτριο

Anova analysis 



 σημαντικές διαφορές για το ADC του φυσιολογικού 
μυομητρίου παρατηρήθηκαν μεταξύ της εμμηνόπαυσης και 
των τριών φάσεων του καταμήνιου κύκλου (P< 0.001)

 σημαντικές διαφορές μεταξύ εμμήνου ρύσεως & παραγωγικής φάσης 
(P= 0.001) και μεταξύ παραγωγικής & εκκριτικής φάσης (P= 
0.004)

 δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ εμμήνου ρύσεως & εκκριτικής 
φάσης (P= 0.257)  

Αποτελέσματα–μυομήτριο



Συζήτηση

ADC φυσιολογικού ενδομητρίου

 εμμηνόπαυση < εκκριτική φάση           ατροφία, λέπτυνση 
ενδομητρίου, απώλεια λειτουργικής στιβάδας, μείωση αριθμού αδένων, 
αύξηση ινώδους συνδετικού ιστού κατά την εμμηνόπαυση

 έμμηνος ρύση < εμμηνόπαυση          παρουσία αίματος, 
συγκριμμάτων ενδομητρίου κατά την έμμηνο ρύση

 εμμηνόπαυση = παραγωγική φάση           διατήρηση ασθενούς 
παραγωγικού προτύπου για το ενδομήτριο σε ένα ποσοσοστό γυναικών 
μετά την εμμηνόπαυση, πιθανά σαν αποτέλεσμα χαμηλών επιπέδων 
οιστρογόνων



Συζήτηση
• ADC φυσιολογικού μυομητρίου

 εμμηνόπαυση < τρεις φάσεις του εμμηνορυσιακού κύκλου

 ατροφία, λέπτυνση μυομητρίου, αύξηση ινώδους συνδετικού ιστού 
κατά την εμμηνόπαυση



 παρατηρήθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του ADC του 
φυσιολογικού ενδομητρίου/μυομητρίου ανάμεσα στην 
εμμηνόπαυση και στις τρείς φάσεις του εμμηνορυσιακού κύκλου 
κατά την αναπαραγωγική ηλικία

 η ύπαρξη τιμών αναφοράς του συντελεστή διάχυσης του 
φυσιολογικού ενδομητρίου/μυομητρίου είναι απαραίτητη για την 
ερμηνεία της φυσιολογικής ανατομίας καθώς και της παθολογίας 
της μήτρας στις ακολουθίες διάχυσης

Συμπεράσματα


