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Περίληψη
Ο συμπληρωματικός ρόλος της σπινθηρομαστογραφίας (ΣΜ) στις 
κλασσικές τεχνικές διάγνωσης του καρκίνου του μαστού έχει ανα-
φερθεί πολλές φορές στην κλινική έρευνα. Θεωρούμε ότι η ΣΜ 
αποτελεί εν δυνάμει συμπληρωματική διαγνωστική μέθοδο της μα-
στογραφίας για τον έλεγχο των μαστών σε υποψία κακοήθειας. Έτσι 
είναι απαραίτητη η δοσιμετρική σύγκριση των δύο διαγνωστικών 
εξετάσεων. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση της 
απορροφουμένης δόσης κατά την σπινθηρομαστογραφία με αυτή 
της μαστογραφίας. Για την εκτίμηση των απορροφούμενων δόσε-
ων στην σπινθηρομαστογραφία χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υπο-
λογισμού εσωτερικής δοσιμετρίας της medical internal radiation 
dose (MIRD), και ο υπολογισμός της εξατομικευμένης δόσης μέσω 
σπινθηρογραφικής εικόνας με την χρήση του προγράμματος 
MIRDOSE3. Από τα εξαγόμενα συμπεράσματα προκύπτει ότι οι 
απορροφούμενες δόσεις από το μαστό για τις ενώσεις του ραδιε-
νεργού τεχνητίου-99m (99mTc): πεντασθενές σουλφονικό οξύ 
(99mTc-V-DMSA), μεθοξυισοβουτυλικό νιτρίλιο (99mTc-ΜΙΒΙ) και τε-
τροφωσμίνη (99mTc-Τetrofosmin), στις συνήθως χρησιμοποιούμενες 
διαγνωστικές δόσεις, δίνουν ως δόσεις απορρόφησης: 1,28mGy, 
1,57mGy και 1,92mGy αντίστοιχα. Η δόση απορρόφησης από την 
ίδια εξέταση αλλά με το ραδιενεργό χλωριούχο θάλλιο-201 (201ΤlCl), 
είναι 4,52mGy. Κατά την εξέταση της ακτινογραφικής μαστογραφί-
ας για 2 προβολές ανά μαστό, η αντίστοιχη μέση αδενική δόση ( 
mean glandular dose, MGD) φθάνει τα 4,5mGy και αυξάνει σημα-
ντικά σε περιπτώσεις πυκνών ή μεγάλων μαστών. Για μια εξέταση 
ποιότητος στον προληπτικό έλεγχο για τη διάγνωση του καρκίνου 
του μαστού με ακτινογραφική μαστογραφία, η Ευρωπαϊκή οδηγία 
(2006, 4η έκδοση) συνιστά η αδενική δόση απορρόφησης ανά μα-
στό να είναι μικρότερη από 2,0mGy και για πάχος συμπιεσμένου 
μαστού 4,5cm να είναι μικρότερη από 2,5mGy ανά ακτινογραφική 
λήψη. Η τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας του ασθενούς και 
της ορθής λήψης σε πολλά ακτινολογικά εργαστήρια μειώνει την 
αδενική δόση μέχρι και 1,4mGy ανά λήψη και πάντα σε σχέση με το 
πάχος και την σύσταση του μαστού. Η απορροφούμενη δόση στο 
μαστό από τη σπινθηρομαστογραφία με τις αντίστοιχες ενώσεις 
του 99mTc είναι μικρότερη αυτής της μαστογραφίας πλέον του ημί-
σεως για τον πάσχοντα μαστό και ακόμη μικρότερη για τον άλλο 
μαστό. Η ακτινική επιβάρυνση της σπινθηρομαστογραφίας είναι 
πολλές φορές μικρότερη και από άλλες ακτινολογικές εξετάσεις 
όπως η ακτινογραφία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλική στήλης 
η πυελογραφία. Συμπερασματικά η σπινθηρομαστογραφία είναι δι-
αγνωστική μέθοδος με χαμηλή επιβάρυνση ακτινοβολίας και επει-
δή όπως είναι γνωστό έχει υψηλή ειδικότητα, θα μπορούσε να απο-
τελέσει μέρος του προληπτικού ελέγχου (screening) του γυναικείου 

πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πυκνών μαστών ή μαστών 
μετά από χειρουργική επέμβαση, ή ακόμη μαστών με εμφυτεύμα-
τα, μειώνοντας πολλές φορές και τις διερευνητικές βιοψίες.

Λέξεις Ευρετηρίου: Σπινθηρομαστογράφηση μαστού − Δοσιμετρία 
μαστού − Σύγκριση δοσιμετρίας μαστογραφίας − Ραδιοφάρμακα 
99mTc και 201Τl για σπινθηρογράφημα μαστού

Eισαγωγή

Η  σύγχρονη κλινική προσέγγιση των ογκολογικών πα-
θήσεων του μαστού απαιτεί συνδυασμένη χρήση 
απεικονιστικών μεθόδων πέραν από την κλασσική ή 

ψηφιακή μαστογραφία, στη βάση μορφολογικών και λειτουρ-
γικών πληροφοριών [1]. Πολλές πληροφορίες για την εκτίμη-
ση ή και τη σταδιοποίηση των κακοήθων όγκων του μαστού 
εξάγονται από τη σπινθηρομαστογραφία, το υπερηχογράφη-
μα μαστού, τη μαγνητική απεικόνιση συντονισμού (MRI) μα-
στού [2, 3] ή την ακτινολογική τομομαστογραφία [4]. Νέες 
απεικονιστικές τεχνικές ελαστογραφίας όπως είναι οι: ultra-
sound elastography (USE) και magnetic resonance elastogra-
phy (MRE) έχουν δοκιμαστεί επίσης σε κλινικές εφαρμογές 
ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού [5-7]. 
 Η σπινθηρομαστογραφία σε σχέση με τις κλασσικές τεχνι-
κές διάγνωσης του καρκίνου του μαστού είναι πλέον μια πολύ 
καλή εναλλακτική επιλογή για κάποιες κατηγορίες εξεταζόμε-
νων [8-9]. Η σπινθηρομαστογραφία επεκτείνει τη χρήση της 
Πυρηνικής Ιατρικής σε ομάδα ασθενών και όργανο εξέτασης 
που δεν είχε μέχρι πρόσφατα ευρεία κλινική εφαρμογή. Η ση-
μαντική διαφορά της απεικόνισης με ραδιοφάρμακα (ρφ) 
έναντι των μορφολογικών απεικονιστικών μεθόδων είναι ότι 
με την τομογραφία εκπομπής ενός φωτονίου (SPET) ή την πο-
ζιτρονιακή τομογραφία εκπομπής (PET) απεικονίζεται η λει-
τουργία ή και ο μεταβολισμός του υπό έλεγχο οργάνου και 
όχι η διαφοροποίηση κάποιων φυσικών χαρακτηριστικών 
του υλικού του οργάνου [10-12].  
 Στόχος της σπινθηρομαστογραφίας είναι η μη επεμβατι-
κή διαφοροποίηση καλοήθων από κακοήθεις μάζες του μα-
στού [8-12, 13]. Σε αδιευκρίνιστες ψηλαφητές μάζες του μα-
στού η σπινθηρομαστογραφία βοηθά στη μείωση των άσκο-
πων βιοψιών αφού η ειδικότητα της μεθόδου είναι υψηλή [10, 
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12]. Αναφέρεται ότι από στις 4-6 ύποπτες για πιθανή βλάβη, 
μαστογραφίες, η βιοψία αποδεικνύει μόνο μία από αυτές ως 
θετική για κακοήθεια [14]. Στις περιπτώσεις αυτές οι περισσό-
τερες βιοψίες θα ήταν περιττές εφόσον η θετική ή αρνητική 
διάγνωση της κακοήθειας θα μπορούσε να γίνει με τη σπιν-
θηρομαστογραφία [14-16, 17]. Δεδομένου επίσης του οικονο-
μικού κόστους και της υψηλής ψυχολογικής πίεσης μιας βιο-
ψίας ή και μιας μη απαραίτητης χειρουργικής επέμβασης, η 
μείωση του αριθμού των βιοψιών, μέσω της σχετικά απλής 
σπινθηρομαστογραφίας είναι σημαντική. Η σπινθηρομαστο-
φραφία ενδείκνυται και στις περιπτώσεις μη διαγνωστικής 
ακτινογραφικής μαστογραφίας π.χ. όταν υπάρχουν πυκνοί 
μαστοί ή ουλές ή προθέματα μαστού ή όταν εκτιμάται η από-
κριση στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία [18-20].

Μέθοδος
Όπως για κάθε σπινθηρογραφική τεχνική, έτσι και κατά τη 
σπινθηρομαστογραφία είναι πολύ σημαντικό να θεωρήσου-
με τα δοσιμετρικά χαρακτηριστικά της μεθόδου, να υπολογί-
σουμε τις απορροφούμενες δόσεις σε κρίσιμα και ακτινευαί-
σθητα οργανα του σώματος αλλά και να συγκρίνουμε την 
επιβάρυνση από την σπινθηρομαστογραφία με αυτήν της 
κλασσικής ακτινολογικής μαστογραφίας. Για τους εξεταζόμε-
νους με ιοντίζουσες ακτινοβολίες δεν υπάρχει ανώτατο όριο 
δόσης αφού το άτομο που δέχεται τη δόση της ακτινοβολίας 
είναι συνήθως και αυτό που άμεσα δέχεται και τα οφέλη από 
την έκθεση αυτή. Η ανάλυση της ακτινικής επιβάρυνσης στις 
εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής, με τον εξεταζόμενο πηγή και 
στόχο, γίνεται σε διαφορετική θεώρηση από άλλες εκθέσεις 
σε ιοντίζουσα ακτινοβολία [20-23].
 Στη σπινθηρομαστογραφία, απεικονίζονται με μεγάλη ει-
δικότητα και ευαισθησία λειτουργικοί όγκοι του μαστού με δι-
άμετρο >1cm (Εικ. 1) [14, 15]. Στην ανίχνευση μικρών όγκων 
του μαστού με διάμετρο <1cm, η τομογραφική σπινθηρομα-
στογραφία με τη γ-camera SPET (Εικ. 2), βελτιώνει με ειδικά 
φίλτρα την ευαισθησία της μεθόδου σε σχέση με τις προβολι-
κές σπινθηρογραφικές εικόνες χωρίς ωστόσο να βελτιώνει 
την ειδικότητα [18, 24]..
 Άλλες βιολογικές και τεχνικές θεωρήσεις για τη βελτιστο-
ποίηση της σπινθηρογραφικής εικόνας είναι οι εξής : α) Η εύ-
ρεση ενός ρφ ειδικά για τη σπινθηρογραφική απεικόνιση του 
μαστού. β) Η χρήση συστήματος συγκράτησης του μαστού 
που θα ακινητοποιεί το μαστό για καλύτερη απεικόνιση. γ) Ο 
ακριβής καθορισμός της χορηγούμενης δόσης του ρφ και 
των παραμέτρων απεικόνισης σε εξατομικευμένη βάση και δ) 
Η σημαντική μείωση της διάχυτης πρόσληψης του ρφ στους 
μαστούς [8, 14-16].

Υπολογισμοί των δόσεων
Υπολογίστηκαν οι απορροφούμενες δόσεις ανά όργανο για 
σπινθηρογραφήματα μαστού που έγιναν με ρφ σπινθηρομα-
στογραφίας επισημασμένα με technetium-99m (99mTc). Για τον 
υπολογισμό των απορροφούμενων δόσεων χρησιμοποιήθη-
καν σπινθηρογραφικά δεδομένα για τον καθορισμό του ενερ-
γού χρόνου για κάθε ασθενή, οι πίνακες ΜΙRD [21] και το λογι-

σμικό του Radiation Internal Dose Information Center (RIDIC) 
του Πανεπιστημίου του Oak Ridge [22]. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεών μας αξιολογήθηκαν στις δημοσιεύσεις της Διε-
θνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (ICRP) Publication 80 και 
Publication 103 [23, 25] και καταγράφονται στα επόμενα δια-
γράμματα. Έγιναν μετρήσεις από εμάς σε 33 γυναίκες, που 
προσήλθαν για σπινθηρογράφημα μαστού. Σε 6 από αυτές 
χρησιμοποιήθηκε το 99mTc-methoxy-iso-butyl-isonitrile 
(99mTc-MIBI), σε 14 το 99mTc-tetrofosmin (99mTc-TF), σε 5 το 
99mTc-V-dimercaptosuccinic acid (99mTc(V)DMSA) και σε 8 χρη-
σιμοποιήθηκε το χλωριούχο θάλλιο-201 (201TlCl). Οι υπολογι-
σμοί έγιναν με την χρήση των πρόσθιων και οπίσθιων προβο-
λικών εικόνων με τομογραφική γ-camera τύπου STARCAM 
4000 του οίκου General Electric. Οι αρχικά χορηγούμενες ενερ-
γότητες ήταν 555MBq για το 99mTc-MIBI, 555MBq για το 99mTc-

Εικόνα 1. Σπινθηρομαστογραφία με 99mTc -Tetrofosmin. Πρόσθιες και 
αριστερή πλάγια προβολικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένη βλάβη στον 
αριστερό μαστό χωρίς ενδείξεις διήθησης λεμφαδένων (Δική μας περί-
πτωση).

Εικόνα 2. Σπινθηρομαστογραφία SPET με 99mTc-MIBI. Ανάδειξη βλάβης 
του δεξιού μαστού (Δική μας περίπτωση).
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ή από την εξέταση της ακτινολογικής μαστογραφίας, μία προ-
βολική και μία πλαγία λήψη ανά μαστό (4,5mGy) [27, 28]. Η τή-
ρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας της ασθενούς και της 
ορθής λήψης σε πολλά ακτινολογικά εργαστήρια μειώνει την 
αδενική δόση μέχρι και 1,4mGy ανά λήψη και πάντα σε σχέση 
με το πάχος και την σύσταση του μαστού [29, 30].

TF, 185MBq για το 99mTc(V)DMSA και 111MBq για το 201TlCl.
 Όσον αφορά τα ρφ 99mTc-MIBI και 99mTc-TF οι απορρο-
φούμενες δόσεις ανά όργανο είναι περίπου της αυτής τάξεως. 
Οι δόσεις για σπινθηρογραφήματα με 99mTc(V)DMSA είναι γε-
νικότερα μειωμένες, ενώ η απορροφούμενη δόση στους νε-
φρούς είναι αρκετά μεγαλύτερη έναντι των άλλων ραδιοφαρ-
μάκων (Σχ. 1). Με 99mTc-MIBI και 99mTc-TF οι δόσεις στην ουρο-
δόχο κύστη, τη χοληδόχο κύστη και τις ωοθήκες είναι μεγα-
λύτερες απ’ ότι στο σπινθηρογράφημα με 99mTc(V)DMSA. Οι 
απορροφούμενες δόσεις στους μαστούς, τους πνεύμονες και 
το ήπαρ και για τα τρία ως άνω ρφ είναι χαμηλές περίπου της 
αυτής τάξεως. Σημειώνεται ότι, στη σπινθηρομαστογραφία 
με εξειδικευμένη γ-camera με κρύσταλλο cadmium zinc 
telluride (CZT) οι αλλαγές της ενεργειακής διακριτικής ικανό-
τητας της γ-camera SPET κατά την απεικόνιση έχουν πολύ μι-
κρή επίπτωση στην αντίθεση για την καλύτερη απεικόνιση 
του όγκου [24]. Συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερο 
ενεργειακό παράθυρο (±10%) ώστε η εξέταση να γίνει συντο-
μότερη και περισσότερο άνετη. Η τεχνική αυτή μπορεί να 
οδηγήσει σε επιπλέον μείωση της χορηγούμενης ραδιενέρ-
γειας και επομένως σε μείωση της επιβάρυνσης στην ασθενή, 
κατά τη σπινθηρομαστογραφία.

Δοσιμετρική σύγκριση της σπινθηρομαστογραφίας και 
της ακτινολογικής μαστογραφίας

Κατά την ακτινολογική μαστογραφία γίνεται χρήση εξωτερι-
κής πηγής ακτινοβολίας και οι μετρήσεις των δόσεων κατα-
γράφονται σε ομοιώματα και in vivo στις ασθενείς [26-29]. Στη 
σπινθηρομαστογραφία το ρφ εντός του οργανισμού αποτε-
λεί εσωτερική πηγή ακτινοβολίας και για τις σχετικές υπολογι-
στικές μεθόδους χρησιμοποιούνται μαθηματικά πρότυπα [23, 
25]. Η ακτινική επιβάρυνση στη μαστογραφία εκτιμάται με τη 
μέση αδενική δόση-mean glandular dose(MGD). Η MGD στο 
μαστό κατά τη μαστογραφία εξαρτάται από το μέγεθος του 
μαστού, τη σύσταση αυτού, την επιλογή της τάσης (kV), το 
στόχο και το φίλτρο του μαστογράφου και από τον αριθμό 
των ληφθεισών ακτινογραφιών [28]. Η MGD ανά έκθεση υπο-
λογίζεται σε 2,36mGy στην πλάγια λήψη και σε 1,86mGy στην 
πρόσθια λήψη. Επομένως, για δύο λήψεις ανά εξέταση και για 
κάθε μαστό, η μέση απορροφούμενη δόση φθάνει τα 4,5mGy 
[27]. Γυναίκες με σχετικά παχείς μαστούς αποτελούν ομάδα 
υψηλής δόσης και η απορροφούμενη δόση στις περιπτώσεις 
αυτές σε εξετάσεις ρουτίνας φθάνει τα 22mGy ανά μαστό 
[27]. Στη σύγκριση των ενεργών δόσεων σε mSv αφενός μεν 
των εξετάσεων σπινθηρομαστογραφίας με 99mTc-MIBI, 99mTc-
TF, 99mTc-(V)DMSA και αφετέρου με 201ΤlCl και με την ακτινο-
λογική μαστογραφία παρουσιάζεται σημαντικά μειωμένη επι-
βάρυνση από τη σπινθηρομαστογραφία με ραδιοφάρμακα 
επισημασμένα με 99mΤc έναντι της ακτινικής επιβάρυνσης της 
σπινθηρομαστογραφίας με 201TlCl ή της ακτινολογικής μα-
στογραφίας (Σχ. 2).
 Αντίστοιχα μπορούμε να παρατηρήσουμε (Σχ. 3), ότι οι 
απορροφούμενες από το μαστό δόσεις είναι σημαντικά μικρό-
τερες για σπινθηρογραφική εξέταση με τις ενώσεις του 99mTc: 
1,28 για το (V) DMSA, 1,57 για το MIBI και 1,92 για το ΤF σε mGy, 
από τις δόσεις κατά το σπινθηρογράφημα με 201TlCl (4,52mGy) 

Σχήμα 1. Εκτιμήσεις και σύγκριση των απορροφούμενων δόσεων κατά τη 
σπινθηρομαστογραφία με α) 99mTc(V)DMSA και β) 99mTc-MIBI σε διάφο-
ρα όργανα σε mGy/MBq x10-3 (Δικές μας μετρήσεις).

Σχήμα 2. Σύγκριση των ενεργών δόσεων σε mSv κατά τη σπινθηρομα-
στογραφία και τη μαστογραφία (Δικές μας μετρήσεις).

Σχήμα 3. Σύγκριση απορροφούμενων δόσεων στο μαστό σε mGy (Δικές 
μας μετρήσεις).

Σχήμα 4. Σύγκριση σπινθηρομαστογραφιών και ακτινογραφιών μαστού 
σε μέση νεαρή γυναίκα -ενεργή δόση σε mSv- (Δικές μας μετρήσεις).
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 Αφού τα σωματικά χαρακτηριστικά της γυναίκας είναι ιδι-
αίτερα, η σύγκριση των ενεργών δόσεων μεταξύ σπινθηρο-
γραφημάτων και των ακτινογραφιών σε διάφορα όργανα του 
σώματος παρουσιάζει ενδιαφέρον (Σχ. 4). Το μέσο επίπεδο 
των ενεργών δόσεων στα σπινθηρογραφήματα είναι πολύ 
χαμηλότερο από αυτό των ακτινογραφιών. Σε εξειδικευμένες 
εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής, όπως η άμεση ραδιοϊσοτοπική 
κυστεογραφία ή η δυναμική μελέτη νεφρών με 99mTc-
mercaptyl acetyl triglycine (MAG3), οι τιμές των δόσεων υπο-
λογίζονται ιδιαίτερα μικρές.

Συζήτηση
Οι διαγνωστικές πληροφορίες που μπορεί να δώσει η σπινθη-
ρομαστογραφία είναι σημαντικές για τον τομέα της διάγνω-
σης του καρκίνου του μαστού. Για πρώτη φορά γίνεται εφαρ-
μογή όλων των πλεονεκτημάτων της λειτουργικής απεικόνι-
σης των εξετάσεων της Πυρηνικής Ιατρικής, στην εξέταση 
των μαστών, για κακοήθεια. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 
και τα οφέλη των εξεταζόμενων γυναικών είναι πολύ σημα-
ντικά ώστε ωθούν προς την ευρύτερη χρήση της σπινθηρο-
μαστογραφίας συμπληρωματικά ως προς την ακτινολογική 
μαστογραφία [31-33], για την αποτελεσματικότερη διάγνωση 
του καρκίνου του μαστού. Η σπινθηρομαστογραφία είναι μέ-
θοδος απλή στην εφαρμογή της και η ανάπτυξη των νέων συ-
στημάτων σπινθηρομαστογραφίας με γ-camera με κρύσταλ-
λο CZT αυξάνει τη δυναμική της σπινθηρομαστογραφίας ως 
συμπληρωματικής μεθόδου προς τη μαστογραφία [34, 35]. 
Όσον αφορά την ακτινική επιβάρυνση της εξεταζόμενης γυ-
ναίκας κατά τη σπινθηρομαστογραφία, αυτή είναι αρκετά μι-
κρότερη τόσο από την αντίστοιχη επιβάρυνση της μαστο-
γραφίας όσο και από άλλες συχνά χρησιμοποιούμενες εξετά-
σεις όπως είναι η απλή ακτινογραφία της οσφυϊκής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης. Η ενεργός δόση από τη σπινθηρο-
μαστογραφία είναι σημαντικά μικρότερη από την ενεργό δό-
ση της ακτινολογικής μαστογραφίας. Επίσης η μέθοδος είναι 
αναίμακτη, μη επεμβατική και πολύ εύκολα ανεκτή από την 
πλειονότητα των γυναικών. Η συνδυασμένη εφαρμογή μα-
στογραφίας-σπινθηρομαστογραφίας απαλλάσσει πολλές γυ-
ναίκες από την τραυματική εμπειρία της βιοψίας με λεπτή βε-
λόνη. Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα μπορούσαν να 
καθιερώσουν την σπινθηρομαστογραφία ως σύγχρονη μέθο-
δο στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού και στην παρα-
κολούθηση της απόκρισης στη θεραπεία [32, 36-38] με την 
ευρύτερη χρήση συνδυασμένου πρωτόκολλου σπινθηρομα-
στογραφίας-ακτινολογικής μαστογραφίας. 
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dosimetric comparison of these diagnostic examinations is impor-
tant. Estimation of the absorbed dose was achieved by calculations 
of internal dosimetry by Μedical Ιnternal Radiation Dose (MIRD) 
models and by calculations from the patients’ scintigraphic images 
data using the MIRDOSE 3 program. The aim of this work was to 
compare the absorbed dose in scintimammography to that of X-
rays mammography. Our results showed, that the breast absorbed 
dose by scintimammography examination using technetium-99m 
(99mTc) complexes, 1.28mGy for 99mTc (V)-DMSA, 1.57mGy for 99mTc-
MIBI and 1.92mGy for 99mTc-tetrofosmin, is considerably lower than 
the absorbed dose by scintimammography with thallium-201 chlo-
ride (201Τl-Cl) which reaches the 4.52mGy, or the absorbed dose by 
X-rays mammography. The absorbed mean glandular dose (MGD) 
for breast by X-rays mammography, taking 2 projections per breast, 
may reach 4.5mGy and is much higher for dense or large breasts. 
The European guidelines for quality assurance in breast cancer 
screening and diagnosis (2006, 4th edition) include a desirable level 
of less than 2.0mGy and an acceptable level of less than 2.5mGy for 
MGD for pressed breast thickness 4.5cm, per projection. In many ra-
diology laboratories, specific care for every patient’s radiation pro-
tection rules may reduce the MGD up to 1.4mGy per projection. 
Breast absorbed MGD in scintimammography by 99mTc-complexes 
mentioned above is reduced to more than half the above men-
tioned values for the examined breast and significantly lower than 
these levels for the not-examined breast. The radiation burden dur-
ing scintimammography is also, many times lower than that of oth-
er radiology examinations including, lumbar spine radiography and 
pyelography. In conclusion, scintimammography is a low dose diag-
nostic method, and having also a high sensitivity, may be used as a 
complementary screening test in cases of dense breasts or breasts 
after surgery or breasts with prostheses, decreasing the necessity 
for breast biopsies. 
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Editorial

Dosimetry in scintimammography  
by 99mTc-ΜΙΒΙ, 99mTc-Tetrofosmin, 

99mTc-(V)DMSA and 201TlCl 
compared with X-rays mammography

Maria Lyra, Ioannis Vamvakas

Abstract

Scintimammography is sometimes referred as a complementary di-
agnostic method to X-rays mammography and is the optimum ex-
amination for some patients to check suspected breast tumors. A 
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