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Rezumat: Imagistica prin Rezonanță magnetică a fost introdusă în studiul leziunilor mamare în anul 
1980. Pe parcursul anilor s-a dezvoltat, iar o dată cu introducerea studiilor cu contrast paramagnetic 
intravenos și-a dovedit utilitatea și valoarea în diagnosticul leziunilor mamare. Indicațiile actuale ale 
examinării IRM includ: evaluarea integrități implantelor și tumorilor mamare, imaginile neconcludente 
obținute prin examene convenționale, evaluarea preoperatorie a extensiei leziunilor, evaluare pre și post 
chimioterapie. IRM mamară este o metodă extrem de valoroasă în diagnosticul diferențial între leziunile 
benigne și maligne, cu o sensibilitate de peste 90% și o specificitate de peste 80%.   
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Abstract: Magnetic Resonance Imaging was introduced in 1980 in the study of breast lesions.                  
It developed in time and, along with the introduction of the studies of intravenous paramagnetic 
contrast, it proved its utility and value in the diagnosis of breast lesions. The current indications of the 
MRI examination include: the assessment of the integrity of breast implants and tumours, the 
inconclusive images obtained through conventional examinations, the pre-operative evaluation of the 
lesion extension, pre- and post-chemotherapy evaluation. Breast MRI is an extremely valuable method in 
the differential diagnosis between benign and malignant lesions, with a sensitivity greater than 90% and 
a specificity greater than 80%. 
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Imagistica prin rezonanţă magnetică constituie o 
tehnică complementară mamografiei şi ecografiei. Leziunile 
maligne pot fi identificate prin studierea comportamentului post 
contrast paramagnetic administrat intravenous.(1,2) Metoda 
oferă elemente importante în diagnosticarea leziunilor mamare 
maligne și recidivelor și a progresat foarte mult în ultimii ani, 
devenind o metodă valoroasă pentru evaluarea bolilor sânului. 
Metoda a fost introdusă în studiul afecțiunilor mamare în 1980, 
dar a început să se dezvolte și să-și dovedească valoarea, 
începând cu 1986, odată cu introducerea studiilor cu contrast 
paramagnetic. 

Imagistica prin rezonanţă magnetică se bazează pe 
proprietatea protonilor de H+ plasaţi într-un câmp magnetic 
puternic (0,2-1,5 Tesla) şi excitaţi printr-o undă de 
radiofrecvenţă de a emite un semnal, care este tratat informatic 
şi convertit în imagine.(3) Formarea imaginii presupune 
achiziţia de date şi respectiv, reconstrucţia. Fenomenul de 
rezonanţă magnetică constă în modificarea magnetizării 
nucleilor unei substanţe sub acţiunea simultană a unui câmp 
magnetic puternic static fix (B0) şi a unui câmp electromagnetic 
(unda de radiofrecvenţă). Un curent alternativ într-o bobina 
creează un câmp magnetic oscilant, de aceeaşi frecvenţă cu a 
curentului care l-a generat. Câmpul magnetic este dirijat în 
lungul axului antenei; intensitatea sa depinde de intensitatea 
curentului şi de numărul de spire al bobinei. Câmpul magnetic 
B0 este orizontal în majoritatea magneţilor; prin convenţie se 
consideră ca B0 corespunde axei Oz a sistemului de referinţă 
ortogonal. Un sistem magnetic este rezonant atunci când este 
susceptibil de a-şi modifica starea de echilibru şi de a 
înmagazina energie sub influenţa unor solicitări externe, cu o 
frecvenţă particulară ce corespunde frecvenţei de rezonanţă a 
sistemului. 
 

Formarea imaginii presupune două etape: selectarea 
secţiunii sau volumului tisular, iar ulterior codajul spaţial al 
semnalului obţinut. Ambele etape se bazează pe faptul că 
frecvenţa de rezonanţă a nucleilor respectivi (Larmor) este 
condiţionată de intensitatea câmpului magnetic aplicat. 
Frecventa de rezonanţă va fi variabilă în diferitele puncte ale 
spaţiului dacă câmpul magnetic va avea în fiecare din aceste 
puncte, valori diferite. 

Agenţii paramagnetici, prin prezenţa unor electroni 
liberi, induc apariţia unui câmp magnetic local care reduce 
timpul de relaxare Tl şi mai puţin T2 şi cresc deci contrastul în 
secvenţele în ponderaţie Tl, tradus prin hipersemnal. 

Leziunile maligne produc factori de angiogeneză care 
stimulează apariţia unei neovascularizaţii periferice, care asigură 
creşterea tumorală. În raport cu vascularizaţia normală, vasele 
de neoformaţie au o distribuţie focală, sunt mai permeabile şi 
deservesc un spaţiu interstiţial mai mare.(4) Datorită acestei 
vascularizaţii, leziunile canceroase mamare pot fi identificate 
prin rezonanţă magnetică datorită comportamentului după 
administrarea intravenoasă de substanţă de contrast 
paramagnetică.(5) 
Indicaţiile imagisticii prin rezonanţă magnetică 

Indicaţiile de rutină ale imagisticii prin rezonanţă 
magnetică sunt reprezentate de evaluarea protezelor de silicon 
(6), a suspiciunilor de recidivă locală într-un sân tratat, 
depistarea tumorilor maligne primare în special în sânii denşi, 
evaluarea unei anomalii clinice cu bilanţ standard normal şi 
bilanţul extensiei cancerului mamar. De asemenea, metoda este 
utilă în evaluarea răspunsului la tratamentul neoadjuvant şi se 
discută valoarea sa în realizarea termocoagulării în cazul 
leziunilor de mici dimensiuni şi în depistarea la femeile cu risc 
genetic crescut de cancer de sân.(4) 
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Datorită tendinţelor actuale crescute de terapie 
chirurgicală conservatoare a cancerului de sân, imagistica prin 
rezonanţă magnetică a devenit o indicaţie din ce în ce mai 
frecventă, mai ales în cazul pacientelor cu densitate 
mamografică crescută.(5) 

Imagistica prin rezonanţă magnetică este utilizată 
pentru aprecierea leziunilor reziduale după intervenţii 
chirurgicale conservatoare, cu piese operatorii care au avut 
margini pozitive. Caracterizarea adecvată a unor eventuale 
leziuni reziduale trebuie făcută la un interval de o lună post 
chirurgical. 

Problema diagnosticului diferenţial între recidiva 
locală şi fibroză rămâne o indicaţie importantă atunci când 
mamografia sau ecografia sunt neconcludente iar pacienta refuză 
biopsia. Absenţa prizei de contrast decremenţiale („spălarea") 
are o valoare predictivă negativă excelentă pentru recidivele 
locale. Fibroza post tumorectomie va avea un model de captare 
progresivă.(5) 

Diagnosticul diferențial IRM între leziunile benigne și 
maligne se realizează prin urmărirea comportamentului leziunii 
după administrarea de contrast paramagnetic intravenos. Analiza 
curbelor timp, în raport cu intensitatea semnalului a fost extinsă 
postcontrast pentru a include nu numai faza precoce, ci și fazele 
intermediare și tardive post administrare de contrast. Astfel pot 
fi obținute informații valoroase despre o leziune mamară prin 
analiza curbelor timp – intensitate semnal. Astfel, leziunile 
mamare pot fi clasificate în următoarele tipuri:  

Tip 1a: intensitatea semnalului leziunii crește pe toată 
perioada de achiziție 

Tip 2a: intensitatea semnalului leziunii scade lent în 
faza de postcontrast tardiv, conferind un aspect arcuit a curbei 
intensității semnalului 

Tip 3: intensitatea semnalului leziunii este în platou 
după o creștere în faza precoce 

Tip 4: intensitatea semnalului leziunii scade rapid 
imediat după ce atinge intensitatea maximă, datorită spălării 
substanței de contrast Interpretarea curbelor arată că leziunile 
benigne se comportă semnificativ diferit de cele maligne. 
Distribuția acestor curbe pentru leziunile benigne este 
următoarea: tipul 1= 83%, tipul 2 = 11,5%, iar tipul 3 = 5,5%. 
Distribuția acestor curbe pentru leziunile maligne este 
următoarea: tipul 1 = 8,9%, tipul 2 = 33,6% și tipul 3 = 57,4%. 
Astfel, leziunile benigne prezintă în general curbe de tip 1, în 
timp ce leziunile maligne curbe de tip 3.(7,8) Această metodă 
prezintă o sensibilitate de 91% și o specificitate de 83%, iar 
acuratețea de diagnostic este de 86%.(8,9) 

Concluzii: 
1. Imagistica prin rezonanță magnetică este o metodă 

de examinare extrem de valoroasă pentru diagnosticul 
afecțiunilor mamare 

2. Studiile cu contrast paramagnetic intravenos au o 
acuratețe mare în diagnosticul diferențial între tumorile maligne 
și benigne ale sânului.  

3. IRM mamară are indicați multiple în diagnosticarea 
afecțiunilor sânului.  
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