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MRS (Magnetic resonance spectroscopy) pozwala na nieinwazyjne
badanie metabolizmu komórek lub płynów ustrojowych na podstawie widm
otrzymanych z substancji zawierających jqdra 3'P, 'H, 1 3C, "F, 2 3Na.
Badania metabolizmu guzów nowotworowych przy użyciu 31P MRS
rozpoczęto przed dziesięcioma laty, kiedy to Griffiths i wsp. opisali in vivo
widma fosforowe pochodzące z mięsaka mięśni prążkowanych (3).
Natomiast pierwsze obserwacje dotyczące rozróżnienia tkanek
nowotworowych od zdrowych na podstawie czasów relaksacji
przeprowadził Damadkan w roku 1971 (2).

Widma 31P pochodzące od nowotworów występujących u ludzi, w
większości charakteryzują się typowymi zmianami: dominującą linią
rezonansową pochodzącą od PME (fosfomonoestrów) i PDE
(fosfodwuestrów), niską — pochodzącą od PCr (fosfokreatyny) oraz pH
bardziej alkalicznym niż prawidłowe komórki. Pierwsze doniesienia na temat
widm fosforowych pochodzących z surowicy chorych na nowotwory
hematologiczne przedstawione zostały na 12th Annual Scientific Meeting
(4), Obecna praca jest kontynuacją tych badań. Celem jej jest uzyskanie
widm 31P o wysokiej zdolności rozdzielczej z surowicy pacjentów z chorobami
rozrostowymi krwi oraz odpowiedź na następujące pytania:

— czy chemio- i radioterapia mają wpływ na zmianę intensywności linii
rezonansowych w widmie?

— czy istnieją charakterystyczne cechy w widmie, świadczące o pozytywnej
lub negatywnej reakcji na leczenie?

— czy istnieje możliwość wykrycia nowotworu lub jego nawrotu na
podstawie widma 31P wcześniej niż stosowanymi obecnie metodami?

Ponadto w surowicy tych samych chorych oznaczano czasy relaksacji Ti i T2
i porównywano Ich wartości ze stanem klinicznym pacjentów.

MATERIAŁ I METODY
W badaniach, In yttro, uzyskano widma 31P oraz czasy relaksacji Ti i T2

surowicy pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi. w chwili rozpoznania



choroby oraz kilkakrotnie (3-5 razy) w trakcie jej trwania i leczenia. Dane
dotyczqce rozpoznania i liczby badanych chorych zamieszczono w tab. 1.

Widma 31P wykonano na spektrometrze AMX-Bruker 7,05 T (300 MHz).
Stosowano czas powtórzenia 40 sek, impuls 90°. przesunięcia chemiczne
wyznaczone zostały względem 85% kwasu ortofosforowego. Pomiary
wykonano z rozprzęganiem protonów. Obliczano pole powierzchni pod
krzywq oraz intensywności linii rezonansowych pochodzqcych od
fosfolipidów względem fosforanów nieorganicznych — Pi. W przetwarzaniu
danych stosowano funkcję wyktadniczq. szybkq transformatę Fouriera,
nieautomatycznq korekcję fazy oraz wyrównanie metodq funkcji Lorenza.
Intensywności linii rezonansowych pochodzqcych od fosfolipidów
wyznaczono względem intensywności Unii pochodzqcych od fosforanów
nieorganicznych (intensywności względne). Pole powierzchni pod krzywq
wyznaczano metodq całkowania widma.

Czasy relaksacji oznaczano w sposób rutynowy na spektrometrze
Minispect PC 20B firmy Bruker (20 MHz) w temp. 27°C.

WYNIKI
Wyniki uzyskanych badań zamieszczono w tab. 1 i 2. Najniższe wartości

powierzchni pola oraz intensywności linii rezonansowych w porównaniu z
grupq kontrolnq obserwowano w szpiczaku mnogim, następnie w ostrych
białaczkach, chłoniakach złośliwych i innych chorobach nowotworowych.

Czasy relaksacji Ti i T2 były dłuższe w aktywnym okresie ostrej białaczki i
chłoniaka złośliwego w porównaniu z grupq kontrolnq, natomiast znacznie
krótsze w przypadku szpiczaka mnogiego.(tab. 1).
Tab. 1. Średnie wartości poia pod krzywq oraz Intensywności linii rezonansowej pierwszej
(INT 1) i dmglej (1NT II) pochodzące od (oSoflpletów, wyznaczona względom Intensywności
BnS pochodzqcych od fosforanów nieorganicznych (PI) — Intensywności względn*.
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43.5

SD

1.8

2.0

2.2

2.0

2.9

CZASY RELAKSACJI

Ti

1538

1130

1478

-

1340

T2
X

493

254

410

-

327

U chorych nie reagujqcych na leczenie wartości mierzonych parametrów
ro'e ulegały istotnej zmianie, podczas gdy u chorych reagujqcych na
leczenie cytostayczne — wyraźnie wzrastały zblizajqc się do wartości
obserwowanych u osób zdrowych (tab. 2).
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Tab. 2. Średnie wartości pola pod krzywq oraz Intensywności linii rezonansowe
(INT 1) 1 drugie) (INTII) u chorych reagujqcych i nie reagujących na leczenie.

CHORZY

Nie reagu|qcy;
przed leczeniem

po leczeniu
Reagjqcy:
przed leczeniem
po leczeniu

Zdrowi

LICZBA
CHORYCH

9
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17

POLE

1.00
0.83

0.94
1.35

1.71

SD

0.13
0.93

0.05
0.07

0.10

iNT 1

10.6
10.8

9.5
15,3
17,4

SD

1.4
1.7

0.9
0.9
1.3

pierwszej

INT 2
-%

20,5
20,5

21.4
31.5

43.5

SD

3.1
2.4

1.4
1.9

2.9

OMÓWNIENIE
Widma 31P uzyskane z surowicy osób zdrowych majq kształt analogiczny

do obserwowanych przez Bradamante i wsp. (1), (ryc. 1). Składajq się one z
linii rezonansowej pochodzqcej od fosforanów nieorganicznych (Pi) oraz linii
rezonansowych pochodzqcych od fosfolipidów, głównie fosfatydylocholiny
i fosfatydyloetanolaminy (składniki te biorq udział w budowie błony
komórkowej), Odmienny kształt majq widma uzyskane z surowicy
pacjentów z hematologicznymi chorobami nowotworowymi wykonane w
chwili rozpoznania choroby. Róźniq się one istotnie od widm grupy
kontrolnej osób zdrowych powlerzchnlq pola oraz Intensywnośdami linii
rezonansowych, U wszystkich chorych występuje znaczne zmniejszenie pola
powierzchni pod krzywq oraz obniżenie intensywności linii rezonansowych
wynikające z obniżenia poziomu fosfolipidów w surowicy pacjentów
z chorobami nowotworami. W otrzymanych widmach nie obsewowano
dodatkowych linii rezonansowych. Podczas leczenia indukujqcego remisję
choroby, kształt widma staje się podobny do widma obserwowanego w
grupie kontrolnej, zwiększa się powierzchnia pola, wzrastajq intensywności
obu linii rezonansowych, natomiast u chorych, nie odpowiadających na
leczenie, zmniejsza się lub nie zmienia powierzchnia pola oraz intensywności
linii rezonansowych.

Czasy relaksacji Ti i T2 surowicy wydtuzajq się istotnie w aktywnej fazie
niektórych chorób nowotworowych krwi (białaczki, chłoniaki złośliwe).
Natomiast w przypadku szpiczaka mnogiego ulegajq one wyraźnemu
skróceniu, co zwiqzane jest z obecnosciq w surowicy znacznej ilości gamma
globuliny monoklonalnej (5).

Obserwuje się dobrq korelację między parametrami uzyskanymi za
pomocq spektroskopii magnetycznego rezonansu jqdrowego a
przebiegiem klinicznym choroby. Badania te mogq więc być użyteczne w
ocenie stanu klinicznego chorych i monitorowaniu ich leczenia. Nie wydaje
się natomiast aby mogły mieć znaczenie diagnostyczne, co zgodne jest z
opiniq innych autorów (6,7).
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Rye. 1. Widmo 31P surowicy osoby zdrowej
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