
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ (WBLDCT)

Κουτουλίδης Βασίλειος1, Μπουλταδάκη Ανδριανή1, Φονταρά Σοφία1, Ζαγουρή

Φλώρα2, Τέρπος Ευάγγελος2, Καστρίτης Ευστάθιος2, Δημόπουλος Μελέτιος-

Αθανάσιος2, Μουλοπούλου Λία-Ευαγγελία1

1. Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

2. Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα



Εισαγωγή

• Το διάχυτο πρότυπο διήθησης Πολλαπλού Μυελώματος (ΠΜ) έχει τη 

χειρότερη πρόγνωση απαιτώντας πιο επιθετική θεραπεία.

• Η απεικόνισή του είναι χαρακτηριστική στη Μαγνητική Τομογραφία 

(ΜΤ) του οστικού μυελού.

• Ενώ η ΜΤ δεν εφαρμόζεται ακόμα σε όλους τους ασθενείς, σε 

πολλά πρωτόκολλα ΠΜ η Ολόσωμη Υπολογιστική Τομογραφία 

Χαμηλής Δόσης (WBLDCT) έχει αντικαταστήσει τον απλό 

ακτινολογικό έλεγχο (RSS) του σκελετού. 



Υλικό-Μέθοδος

• Πραγματοποιήθηκε WBLDCT σε 25 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ΠΜ και διάχυτο 

πρότυπο διήθησης στην ΜΤ του οστικού μυελού. 

• Καταγράφηκε η παρουσία :    

 Οστεολύσεων σε όλο τον απεικονιζόμενο σκελετό      

 Υπέρπυκνων αλλοιώσεων (εστιακών ή διάχυτων) στη μυελική 

κοιλότητα των μηριαίων και βραχιονίων οστών.

Σκοπός

• Να δειχθεί αν υπάρχουν ευρήματα στη WBLDCT τα οποία μπορούν να 

οδηγήσουν στη διάγνωση διάχυτου προτύπου διήθησης ΠΜ.



Απεικονιστικά χαρακτηριστικά Διάχυτου Προτύπου 
ΠΜ στη ΜΤ

T1W: Διάχυτα χαμηλό σήμα (ίσης ή χαμηλότερης έντασης από αυτό των μεσοσπονδυλίων δίσκων και των μυών)

STIR: Διάχυτα υψηλό σήμα

T1W+C: Σκιαγραφική ενίσχυση > 40%

Chemical Shift Imaging: Απουσία απώλειας σήματος στην εκτός φάσης ακολουθία

DWI: Μέση τιμή ADC = 0.770±0.135 (±SD, x 10-3 mm2/sec) [Koutoulidis et al RSNA 2015]

T1W STIR T1W+C INP OPP ADC map



Πρωτόκολλο Ολόσωμης Υπολογιστικής Τομογραφίας Χαμηλής 
Δόσης (WBLDCT)

• Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος 16

τομών (Philips Brilliance 16)

• Χρήση του μέγιστου scan length (150

cm), με σάρωση από τον θόλο του

κρανίου έως τουλάχιστον το επίπεδο των

γονάτων

• Ύπτια θέση με τα άνω άκρα

τοποθετημένα ενωμένα πάνω από την

περιοχή της πυέλου

• Όχι p.o. ή i.v. σκιαγραφικό μέσο

• Όχι συγκράτηση αναπνοής

• Μία ελικοειδής σάρωση με εύρος δέσμης

16 Χ 1,5 mm

• Στοιχεία λυχνίας 120 kV και 60 mAs/τομή

(στην πλειοψηφία των ασθενών) ή 70

mAs (σε ιδιαίτερα παχύσαρκους ασθενείς)

• Χρόνος περιστροφής 0.5 sec, pitch 0.938

• Μέσος χρόνος σάρωσης: 31 sec

• 3 αλγόριθμοι ανασύνθεσης (Bone D,

Standard B, Lung E) για τη βέλτιστη

ανάδειξη οστών, μαλακών μορίων και

πνευμονικού παρεγχύματος αντίστοιχα.



Φυσιολογική απεικόνιση μυελικής κοιλότητας μακρών οστών στην WBLDCT

• Αρνητικές πυκνότητες λόγω παρουσίας λιπώδους μυελού
• Πυκνότητες 0-30HU με ασαφή όρια μπορεί να οφείλονται σε νησίδες ερυθρού μυελού



Αποτελέσματα

• Σε 16 από 25 ασθενείς (64%) παρατηρήθηκαν  οστεολύσεις.

• Σε 24 από 25 ασθενείς (96%) παρατηρήθηκε έντονα υπέρπυκνη

(>60HU), απεικόνιση της μυελικής κοιλότητας των μηριαίων ή/και 

των βραχιονίων οστών, ενδεικτική διάχυτης διήθησης και του 

περιφερικού σκελετού από τη νόσο. 



Ασθενής 64 ετών με συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα

• Σκελετικός έλεγχος: Αρνητικός
• Μ.Τ.: Διάχυτο πρότυπο διήθησης
• WBLDCT: Αρνητική για οστεολύσεις

Διάχυτη αύξηση πυκνότητας μυελικής κοιλότητας (έως 100HU)



Ασθενής 59 ετών με συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα

• Σκελετικός έλεγχος: Αρνητικός
• Μ.Τ.: Διάχυτο πρότυπο διήθησης
• WBLDCT: Αρνητική για οστεολύσεις

Διάχυτη αύξηση πυκνότητας μυελικής κοιλότητας (έως 90HU)



Συμπέρασμα

• 96% των ασθενών είχαν διάχυτη, έντονα υπέρπυκνη (>60HU) απεικόνιση στη 

μυελική κοιλότητα των εγγύς μακρών οστών του περιφερικού σκελετού.

• Το σημείο αυτό καθιστά την WBLDCT ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδο στη διάγνωση 

διαχύτου προτύπου διήθησης ΠΜ.

• Μελλοντικός στόχος: Η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας του σημείου σε 

ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέν ΠΜ.


