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Σκοπός

• Σύγκριση της προβλεπτικής ικανότητας ανάμεσα στην
κλινική εξέταση, τη ΜΤ και το συνδυασμό τους στη συνολική
σταδιοποίηση του πρώιμου διηθητικού καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας

&

• Διερεύνηση της προβλεπτικής ικανότητας της ΜΤ στην
εκτίμηση μεμονωμένων προγνωστικών παραγόντων του
όγκου (μέγεθος, επέκταση στους παραμήτριους ιστούς,
επέκταση στο έσω τραχηλικό στόμιο, διάγνωση
μεταστατικών λεμφαδένων)



Πληθυσμός μελέτης

• Διάρκεια μελέτης : 2009-2014

• Πληθυσμός: 115 ασθενείς (μ.ο ηλικίας: 44,7 έτη)

• Κριτήρια εισαγωγής ασθενών: επιβεβαιωμένος ιστολογικά

διηθητικός καρκίνος τραχήλου μήτρας, FIGO < ΙΙΒ, χωρίς

προεγχειρητική θεραπεία

• Κλινική εξέταση: κολποσκόπηση, διαγνωστική βιοψία,

αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση και α/α θώρακος



Πρωτόκολλο ΜΤ– ακολουθίες παλμών

• Τ2-W: εγκάρσιο (μέχρι τις νεφρικές πύλες), οβελιαίο, λοξό εγκάρσιο επίπεδο 
(κάθετες τομές στον επιμήκη άξονα του τραχήλου)

• Τ1-W: εγκάρσιο επίπεδο (μέχρι τις νεφρικές πύλες)

• DWI-MRI: εγκάρσιο ή/και οβελιαίο επίπεδο (b- value: 0, 400, 1000 sec/mm2)

• T2- SPAIR: εγκάρσιο επίπεδο 

• DCE-MRI: οβελιαίο επίπεδο 

• Τ1-SPIR: χωρίς και με εφ σκιαγραφικό μέσο, εγκάρσιο επίπεδο

Χρονική διάρκεια: 45-55 min



Αξιολόγηση δεδομένων
Κατεγράφησαν:

(+) παραμητρίου: διακοπή τραχηλικού δακτυλίου
χαμηλής έντασης σε Τ2, ανώμαλη παρυφή όγκου–
παραμητρίου λίπους, μάζα σε παραμήτριο
(Εικόνα 1, Τ2 ακολουθία, μαύρα βέλη)

(+) έσω τραχηλικού στομίου: απόσταση όγκου-
έσω στομίου <5 mm ή επέκταση σε σώμα μήτρας

(Εικόνα 2, αρτηριακή φάση δυναμικής    
ακολουθίας)

(+) κόλπου: διακοπή  του χαμηλού Τ2 σήματος 
του κολπικού τοιχώματος

(Εικόνα 3, Τ2 ακολουθία)

(+) λεμφαδένων: πυελικοί > 7mm (short axis),
παρααορτικοί >10mm, παρουσία νέκρωσης

(Εικόνα 1, λευκό βέλος)

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
(+) = διήθηση  

Εικόνα 3



Στατιστική ανάλυση

• Μέθοδος αναφοράς: ιστοπαθολογική εξέταση χειρουργικού παρασκευάσματος

• Intraclass Correlation Coefficients (ICCs): συσχέτιση εκτίμησης μεγέθους όγκου με την
κλινική εξέταση, την ΜΤ , και την ιστολογικής εξέταση

• Ανάλυση βασισμένη στη καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δείκτη (ROC) και στον
υπολογισμό της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη (AUC =area under curve): εκτίμηση
προβλεπτικής ικανότητας κλινικής εξέτασης, ΜΤ και του συνδυασμού τους

• Συνεισφορά ΜΤ στην προβλεπτική ικανότητα της κλινικής εξέτασης (ιncremental prognostic
value): χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης από τα οποία υπολογιζόταν
και συγκρινόταν η AUC

• Στατιστική σημαντικότητα (p): <0.05

• SPSS 18.0, STATA 11.0



Σταδιοποίηση νόσου

• Κλινική εκτίμηση: χαμηλή προβλεπτική ικανότητα (AUC=0,59,
p>0,05)

• ΜΤ: σημαντική προβλεπτική ικανότητα (AUC=0,79, p<0,05)

• Η προσθήκη της ΜΤ στην κλινική εξέταση προσφέρει  σημαντική
επιπλέον  προβλεπτική ικανότητα στην κλινική εξέταση
(AUC=0,84, p<0,05)



Μέγεθος όγκου

Μέση τιμή±SD

Ιστολογική 1,84±1,82

Κλινικά 1,47±1,60

MRI 1,73±1,78

• Σημαντική  συμφωνία κλινικής εξέτασης  &  ΜΤ με 

ιστολογική

• MRI: υψηλότερο συντελεστή συμφωνίας συγκριτικά 

με την κλινική εκτίμηση σε σημαντικό βαθμό
Εγκάρσια Τ2 εικόνα. 

Παρουσία εξωφυτικού

τραχηλικού όγκου (*). 

Παρατηρήστε το λεπτυσμένο 

αλλά  με φυσιολογικά χαμηλό 

σήμα κολπικό τοίχωμα (βέλη)



Παραμήτρια

• Κλινική εξέταση: χαμηλή 
προβλεπτική ικανότητα 
(AUC=0,64, p>0,05)

• MT: σημαντική προβλεπτική 
ικανότητα (AUC=0,78, p<0,05)

• Η προσθήκη της  ΜΤ στην κλινική 
εξέταση προσφέρει σημαντική 
επιπλέον προβλεπτική 
ικανότητα  στην κλινική εξέταση 
(AUC=0,88, p<0,05)

Εγκάρσια Τ2 εικόνα ΜΤ. Ευμεγέθης μάζα στον 

τράχηλο της μήτρας (αστερίσκος) που εκτείνεται σε 

αμφότερα τα παραμήτρια (μαύρα βέλη). Παρατηρήστε 

το διογκωμένο ΔΕ επιχώριο λεμφαδένα (λευκό βέλος)

και την εμφύτευση στην ΑΡ ωοθήκη (κόκκινο βέλος).

 

*



Έσω τραχηλικό στόμιο

Διήθηση έσω 

τραχηλικού 

στομίου

AUC

(95% ΔΕ) ‡

Ευαισθησία

(95% ΔΕ)

Ειδικότητα

(95% ΔΕ)

PPV

(95% ΔΕ)

NPV

(95% ΔΕ)

MT
0,94

(0,87 - 1,00)*

90,48

(69,62 - 98,83)

96,81 

(90,96 - 99,34)

86,36

(65,09 - 97,09)

97,85

(92,45 - 99,74)

‡ Επιφάνεια κάτω από την καμπύλη  (95% διάστημα 

εμπιστοσύνης)

*p<0,05

• Η ΜΤ εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή ειδικότητα και αρνητική προγνωστική αξία (NPV)

στην εκτίμηση της ακεραιότητας του έσω τραχηλικού στομίου



Λεμφαδένες

Διηθημένοι 

πυελικοί 

λεμφαδένες

AUC

(95% ΔΕ) ‡

Ευαισθησία 

(95% ΔΕ)

Ειδικότητα 

(95% ΔΕ)

PPV 

(95% ΔΕ)

NPV

(95% ΔΕ)

MT
0,75 

(0,62 - 0,87)*

50,00

(24,65 - 75,35)

98,99

(94,50 - 99,97)

88,89 

(51,75 - 99,72)

92,45

(85,67 - 96,69)

‡ Επιφάνεια κάτω από την καμπύλη  (95% διάστημα 

εμπιστοσύνης)

*p<0,05

• Η ΜΤ έχει μέτρια ευαισθησία και μεγάλη ειδικότητα για την ανίχνευση των μεταστατικά 

διηθημένων πυελικών λεμφαδένων

• Η ΜΤ παρουσιάζει σημαντική προβλεπτική ικανότητα (AUC=0.83, p <0.05) και για 

παραορτικούς λεμφαδένες



Περιορισμοί μελέτης 

• Μεγάλη χρονική διάρκεια-μεταβολή τεχνικών 

παραμέτρων

• Κωνοειδής βιοψία/ εκτομή (Ν=55) πριν τη διενέργεια ΜΤ

• Περιορισμένη εφαρμογή ακολουθίας DWI (Ν=20)



Συμπεράσματα

• Υψηλότερη  προβλεπτική ικανότητα ΜΤ για συνολική σταδιοποίηση της 

νόσου & εκτίμηση παραμητρίων ιστών από την κλινική εξέταση

• Η προσθήκη της ΜΤ προσαυξάνει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την 

προβλεπτική ικανότητα της κλινικής εξέτασης στη συνολική σταδιοποίηση της 

νόσου

• Υψηλή προβλεπτική ικανότητα της ΜΤ για εκτίμηση έσω τραχηλικού στομίου

• Μέτρια αλλά στατιστικά σημαντική προβλεπτική ικανότητα για εκτίμηση 

λεμφαδένων


