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Υλικό-Μέθοδοι

Αναγνωρίζονται τέσσερις υπότυποι ανάλογα με την  
κατάσταση των βιοδεικτών ER, PR and HER2. Αυλικού 
τύπου Α (ER+/PR+/HER2–), Αυλικού τύπου B 
(ER+/PR+/HER2+), Τριπλά αρνητικά (ER-/PR-/HER2-) 
και HER2- εμπλουτισμένα (ER-/PR-/HER2+)

ΥΠΟΤΥΠΟΣ ER PR HER2

ΑΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α + ++ -

ΑΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β + + -/+

HER2 - - +

ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ - - -



• Οι υπότυποι παρουσιάζουν διαφορές στην 
επιβίωση και στην ανταπόκριση στη θεραπεία

• Αξιολογήσαμε τα απεικονιστικά ευρήματα στη 
Μαγνητική Μαστογραφία (μορφολογία και 
αιμοδυναμική συμπεριφορά) και τα 
συσχετίσαμε με τους διαφορετικούς 
υποτύπους καρκίνου



• Μελετήσαμε αναδρομικά 48 ασθενείς οι οποίες 
υποβλήθηκαν σε Μαγνητική Μαστογραφία και  
ταξινομήθηκαν βάσει των ιστολογικών 
αποτελεσμάτων

• Τα απεικονιστικά ευρήματα που καταγράφηκαν 
ήταν: 
– μέγεθος όγκου, 

– μορφολογία, 

– ύπαρξη δορυφόρων εστιών, 

– αιμοδυναμική συμπεριφορά 

– παρουσία παθολογικών μασχαλιαίων λεμφαδένων. 

Υλικό-Μέθοδοι
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Από τις 48 ασθενείς οι οποίες υποβλήθηκαν σε Μαγνητική 
Μαστογραφία και  ταξινομήθηκαν βάσει των ιστολογικών 
αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι: 33 όγκοι  ήταν αυλικού τύπου Α, 
4 αυλικού τύπου B, 6 HER2-εμπλουτισμένοι και 5 τριπλά αρνητικοί



Αποτελέσματα 

Οι τριπλά αρνητικοί όγκοι ήταν συνήθως στρογγυλοί, 
με σαφή όρια και δακτυλιοειδή ενίσχυση



Ασαφή όρια ή ακτινωτή παρυφή της βλάβης 
παρατηρήθηκαν συχνότερα σε αυλικού τύπου Α 
όγκους

Αποτελέσματα 



Είδος  ενίσχυσης

οζόμορφη ενίσχυση ήταν συχνότερη σε 
αυλικούς και τριπλά αρνητικούς καρκίνους 



ανομοιογενής ενίσχυση του όγκου ήταν τυπικό 
εύρημα σε HER2 όγκους, είτε δικτυωτόυ
προτύπου ή δίκην λιθοστρώτου



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Μαγνητική Μαστογραφία πιθανώς να  

αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο θα 

συμβάλλει  στην ορθή επιλογή και την 

εξατομίκευση της θεραπείας  σε ασθενείς με 

καρκίνο μαστού, καθώς οι υπότυποι έχουν 

διαφορές στην πρόγνωση και στην ανταπόκριση 

στις θεραπείες


