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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η in vivo MR φασματοσκοπία πρωτονίων στο μαστό, η οποία
παρέχει μοριακές πληροφορίες με μη επεμβατικό τρόπο, έχει δείξει ότι
στους περισσότερους καρκίνους του μαστού ανιχνεύονται ενώσεις που
περιέχουν χολίνη (δείκτης κακοήθειας) λόγω αυξημένου μεταβολισμού
κυτταρικών μεμβρανών, ενώ στο φυσιολογικό μαζικό αδένα γενικά δεν
ανιχνεύεται χολίνη.

• Οι μοριακές αυτές πληροφορίες  προστίθενται στις μορφολογικές και 

κινητικές αναλύσεις που λαμβάνονται μετά την ενδοφλέβια έγχυση 
παραμαγνητικής ουσίας, με αποτέλεσμα η διαγνωστική ακρίβεια της 
μαγνητικής μαστογραφίας  να αυξάνεται. Ουσιαστικά διεισδύουμε στη 
βιολογία και στη φύση του όγκου με μη επεμβατικό τρόπο. 

• Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του αυξημένου λόγου ,σήματος προς θόρυβο, 
σε μαγνήτες 3Τ έγκειται στη μεγαλύτερη χωρική διακριτικότητα voxel και/ή 
στις λεπτότερες τομές που επιτυγχάνονται. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη 
ρύθμιση του μεγέθους και της θέσης του voxel μέσα στη βλάβη, ενώ 
παράλληλα ελαχιστοποιείται η επίδραση του γειτονικού ιναδενικού και 
λιπώδους ιστού.



ΣΚΟΠΟΣ Η ανάδειξη της συμβολής   της MR-φασματοσκοπίας με μαγνήτη 

υψηλού πεδίου(3Τ) στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 

ΥΛΙΚΟ Το υλικό αποτέλεσαν 220 γυναίκες ασθενείς ηλικίας 23 έως 76 ετών που
υποβλήθηκαν σε MRM και MRS .Από αυτές τα

• 21 περιστατικά ήταν ILC

• 13 περιστατικά ήταν DCIS

• 160 περιστατικά ήταν IDC και

• 23 περιστατικά που υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία(NAC)
εκτιμήθηκε η παρουσία χολίνης προ NAC και μετά NAC

ΜΕΘΟΔΟΣ Όλες οι εξετάσεις έγιναν σε  μαγνητικό τομογράφο 3Τ. Η λήψη 

του φάσματος έγινε μετά  τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Η MRS έγινε σε 
επιλεγμένη τομή και περιοχή ενδιαφέροντος  με ακολουθία τύπου BREASE (ΤΕ-
averaged Point Resolved Spectroscopy-PRESS) και  χρησιμοποίηση ελάχιστου 
μεγέθους στοιχειακού όγκου (voxel): 18mm3, για τη λήψη του φάσματος

Από τους μεταβολίτες του φάσματος επελέγη  η κορυφή της χολίνης στα 3.2 ppm, 
η οποία και μελετήθηκε.



Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα(ILC)

Διηθητικός λοβιακός καρκίνος αρ. μαστού. Φάσμα με παρουσία χολίνης στα 3,2ppm

Όσον αφορά τα διηθητικά λοβιακά καρκινώματα (ILC) σε 11 περιπτώσεις δεν
κατέστη τεχνικά δυνατή στην περιοχή του ενδιαφέροντος η λήψη φάσματος.

Από τις υπόλοιπες 10 περιπτώσεις στις οποίες μελετήθηκε το φάσμα,

στο  40%  του συνόλου δεν  ανιχνεύθηκε χολίνη,

ενώ  στο 60% το φάσμα ήταν θετικό για χολίνη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Διηθητικό καρκίνωμα πόρων (IDC)

Όσον αφορά τα διηθητικά καρκινώματα (IDC) σε 39 περιπτώσεις δεν κατέστη 
τεχνικά δυνατή στην περιοχή του ενδιαφέροντος η λήψη φάσματος.

Από τις υπόλοιπες 121 περιπτώσεις στις οποίες μελετήθηκε το φάσμα, 

στο  27,3% δεν  ανιχνεύθηκε χολίνη

ενώ  στο 72,7% το φάσμα ήταν θετικό για χολίνη. 

Διηθητικός πορογενής καρκίνος αρ. μαστού. Φάσμα με παρουσία κορυφής χολίνης στα 3,2ppm

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



In situ καρκίνωμα πόρων(DCIS)

DCIS δεξιού μαστού. Φάσμα που απεικονίζει ύπαρξη χολίνης στα 3,2ppm

Όσον αφορά τα in situ καρκινώματα των πόρων (DCIS) σε 3 περιπτώσεις δεν 
κατέστη τεχνικά δυνατή στην περιοχή του ενδιαφέροντος η λήψη 
φάσματος.

Από τις υπόλοιπες 10 περιπτώσεις στις οποίες μελετήθηκε το φάσμα 

στο  40% δεν  ανιχνεύθηκε χολίνη,

ενώ  στο 60% το φάσμα ήταν θετικό για χολίνη. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Διηθητικό  λοβιακό καρκίνωμα προ NAC

Διηθητικός λοβιακός καρκίνος δεξιού μαστού πριν την προεγχειρητική
χημειοθεραπεία(NAC). Φάσμα με παρουσία κορυφής χολίνης στα 3,2ppm

Όσον αφορά την φασματοσκοπική ανάλυση πριν τη προεγχειρητική
χημειοθεραπεία (NAC)σε όλες τις  περιπτώσεις κατέστη δυνατή η λήψη 
φάσματος.

Στο 25% των περιπτώσεων  δεν  ανιχνεύθηκε χολίνη ενώ, 

στο 75% των περιπτώσεων το φάσμα ήταν θετικό για χολίνη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Διηθητικό  λοβιακό καρκίνωμα μετά NAC

Διηθητικός λοβιακός καρκίνος δεξιού μαστού μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία(NAC). 
Φάσμα με ελάττωση της   κορυφής της  χολίνης στα 3,2ppm

Όσον αφορά τη φασματοσκοπική ανάλυση μετά την προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία (NAC) σε μια περίπτωση δεν κατέστη δυνατή η λήψη 
φάσματος ενώ στις υπόλοιπες 15 περιπτώσεις που ελήφθη φάσμα,

στο  86,6% των  περιπτώσεων  ήταν αρνητικό για χολίνη ενώ,

στο 13,3% των  περιπτώσεων  παρέμεινε θετικό για χολίνη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εφαρμογή της MR φασματοσκοπίας σε υψηλό μαγνητικό πεδίο 3Τ 
συγκριτικά με χαμηλότερα μαγνητικά πεδία λόγω της μεγαλύτερης ανάλυσης 
των εικόνων και της εφαρμογής μικρότερου voxel σε μικρότερες βλάβες 
δυνητικά μπορεί να βοηθήσει  στη διάγνωση μικρότερων καρκίνων του 
μαστού

Στη δική μας σειρά είχαμε συνολική ευαισθησία 73,4%
Στην  προσπάθεια συσχετισμού της ανίχνευσης χολίνης με την κινητική του 
σκιαστικού (τύπο καμπυλών), βρέθηκε  στατιστικά σημαντικός 
συσχετισμός της ανίχνευσης χολίνης με τον τύπο της καμπύλης 
εμπλουτισμού (p<0,005).
Συγκεκριμένα όταν ανιχνεύεται χολίνη στις βλάβες, η καμπύλη 
εμπλουτισμού τείνει να είναι τύπου ΙΙΙ.



Η εφαρμογή της MR φασματοσκοπίας σε υψηλό μαγνητικό πεδίο 3Τ 
συγκριτικά με χαμηλότερα μαγνητικά πεδία λόγω της μεγαλύτερης 
ανάλυσης των εικόνων και της εφαρμογής μικρότερου voxel σε μικρότερες 
βλάβες δυνητικά μπορεί να βοηθήσει  στη διάγνωση μικρότερων καρκίνων 
του μαστού

Η MR φασματοσκοπία είναι πολλά υποσχόμενη τεχνική, επικουρική της MRM.
Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων (μορφολογικών και κινητικών) με 
μοριακές πληροφορίες αναμένεται να αποδειχθεί ακόμα πιο 
αποτελεσματικός στη διάγνωση των καρκίνων του μαστού και συμβάλλει 
στην αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της μεθόδου.
Χρειάζεται όμως να γίνουν περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιώσουν την 
διαγνωστική αξία της μεθόδου και την εφαρμογή της στην κλινική πράξη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ


