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Εισαγωγή 

  Η Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) έχει αποφασιστικό ρόλο στην διάγνωση, 
την  τοπική σταδιοποίηση και τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση των 
μυοσκελετικών  (ΜΣΚ) όγκων . 

Κατά την παρακολούθηση των ΜΣΚ όγκων με ΜΤ, τα ερωτήματα που 
καλούμαστε, σαν απεικονιστές, να απαντήσουμε είναι η ανταπόκριση του 
όγκου  στην χημειο/ακτινοθεραπεία ή σε περίπτωση  χειρουργικής εξαίρεσης 
αν υπάρχει τοπική υποτροπή.   

Η διάγνωση της υποτροπής δεν είναι πάντα εύκολη, δεδομένου ότι πολλές από 
τις «αναμενόμενες» αλλαγές ή/και επιπλοκές μπορεί να μιμούνται υποτροπή. 
Συχνά συνυπάρχουν τοπική υποτροπή, επιπλοκές καθώς και  «αναμενόμενες» 
μετεγχειρητικές/μεταθεραπευτικές αλλοιώσεις. Εκεί έγκειται η πρόκληση για τον 
ακτινολόγο, να αναγνωρίσει και να χαρακτηρίσει τo κάθε εύρημα, να δώσει με 
αξιοπιστία την διάγνωση ή τον αποκλεισμό της τοπικής υποτροπής  και  να 
αποφανθεί για την ανταπόκριση ή όχι του όγκου στην χημειο/ακτινοθεραπεία.  

 



 

 

  

• 
Σκοπός 

 
Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής παρουσίασης 

 είναι: 

  α) να περιγράψουμε τις τεχνικές  Μαγνητικής Τομογραφίας 
(ΜΤ), που χρησιμοποιούμε για την μεταθεραπευτική και 
μετεγχειρητική παρακολούθηση ΜΣΚ όγκων  

 β) να συζητήσουμε τα απεικονιστικά κριτήρια ικανοποιητικής 
ανταπόκρισης  ή αντίθετα υποτροπής και  

 γ) να περιγράψουμε «αναμενόμενες» μετεγχειρητικές και 
μεταθεραπευτικές αλλοιώσεις καθώς και επιπλοκές,  που 
μπορεί να μιμηθούν τοπική υποτροπή. 



 

Υλικό-Μέθοδοι 

 
  Έγινε ανασκόπηση  200 ΜΤ, που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μιας 

πενταετίας στη Μονάδα ΜΤ του Εργαστηρίου μας, σε Μαγνητικό Τομογράφο 1.5 Τ 
(Philips NT Intera; The Nederlands) για την μετεγχειρητική/μεταθεραπευτική (μετά 
από ΑΚΘ, ΧΜΘ ή/και συνδυασμό αυτών), παρακολούθηση  ΜΣΚ όγκων.   

 Πρωτόκολλο εξέτασης ΜΤ: Χρησιμοποιήθηκαν ακολουθίες  Τ1 SE, T2 TSE και 
STIR  σε τρία ορθογωνιακά επίπεδα. Ακολούθησε δυναμικός έλεγχος (Dynamic 
Contrast Enhanced MRI – DCE MRI) (ανά 8 -10′, 4 φάσεις και μία καθυστερημένη 
180′) μετά εφ χορήγηση γαδολινίου και λήψη τρισδιάστατων Τ1-
προσανατολισμένων GRE  εικόνων, με καταστολή του σήματος του λίπους (FS) 
ακολουθιών (ΤΗRIVE), με ή χωρίς πρόσθετη εφαρμογή τεχνικής αφαίρεσης 
(subtraction). Σε μερικούς ασθενείς αντί του δυναμικού ελέγχου ελήφθη Τ1 
ακολουθία με καταστολή του σήματος του λίπους (FS) μετά την εφ χορήγηση 
γαδολινίου.  

      Σε ασθενείς με μεταλλικά προθέματα ο έλεγχος μετά  σκιαγραφικό έγινε με λήψη 
ακολουθίας Τ1 , χωρίς FS, και αφαίρεση των  εικόνων Τ1 χωρίς  σκιαγραφικό, από  
τις εικόνες Τ1 με σκιαγραφικό (subtraction).) .  
 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1):  

Κριτήρια καλής ανταπόκρισης στην θεραπεία 

Κριτήρια ανταπόκρισης ενός ΜΣΚ όγκου στην χημειο/ακτινοθεραπεία αποτελούν: 

 Μείωση του μεγέθους του όγκου (κρίνεται σε ακολουθία Τ2 ή Τ1 FS) (Εικ. 1)  

 Aνάπτυξη νεκρώσεων (~ 90% του όγκου) (Εικ. 2)  

 Μειωμένη και βραδεία ενίσχυσή του κατά τον έλεγχο με DCE MRI (Εικ. 3)  

 

Kριτήρια μη ανταπόκρισης αποτελούν: 

 Αύξηση του μεγέθους του όγκου (κρίνεται σε ακολουθία Τ2 ή Τ1 FS) (Εικ. 4)  

 Πρώιμη και έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού κατά τον έλεγχο με DCE MRI (Εικ. 5)   

 

 Προκειμένου για χειρουργική εξαίρεση του όγκου, ισχυρή ένδειξη υποτροπής  είναι: 

 Η ομοιότητα της υποτροπής με τον πρωτοπαθή όγκο (Εικ 6., Εικ. 12)  

 Η τοπική υποτροπή έχει συνήθως οζώδη όρια (Εικ. 6) και ενισχύεται πρώιμα από το σκιαγραφικό σε DCE- 

MRI (Εικ. 7). Αντίθετα μετεγχειρητικές αλλοιώσεις όπως ίνωση/ οίδημα δεν έχουν τα απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου (Εικ. 8, 9).  

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2):   

«αναμενόμενες» μεταθεραπευτικές αλλοιώσεις και επιπλοκές 

που μπορεί να μιμηθούν υποτροπή 

 α) Μετεγχειρητικές αλλοιώσεις που μπορεί να μιμηθούν τοπική υποτροπή περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω: οίδημα μαλακών μορίων (Εικ. 8), ίνωση (Εικ. 9),  σέρωμα (Εικ. 7), απόστημα (Εικ. 

10),  αιμάτωμα (Εικ. 12). 

 β) Αντίστοιχα, οι μετακτινικές αλλοιώσεις  περιλαμβάνουν την ανάπτυξη οιδήματος στους 

παρακείμενους μυς (Εικ. 8), φλεγμονώδη ψευδοόγκο (Εικ. 11),  μετακτινική οστείτιδα  (Εικ. 8).  

 γ) Μετά χημειοθεραπεία και χορήγηση ενεργοποιητών κοκκιοκυττάρων συμβαίνει 

ενεργοποίηση του ερυθρού μυελού που αποδίδει διάχυτα χαμηλό σήμα σε Τ1 ακολουθία, 

εικόνα που μιμείται διάχυτη νεοπλασματική διήθηση (Εικ. 3).   
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Μείωση μεγέθους του όγκου 
Αγόρι   13 ετών με οστεοσάρκωμα κνήμης.  

Α. Ακολουθία Τ2 , εγκάρσιο επίπεδο. Ο 

όγκος έχει υψηλό σήμα στο οστικό και στο 

εξωοστικό του τμήμα (βέλη) .  Β. Μετά  6 

μήνες και λήψη ακτινοθεραπείας. Τ2 

εγκάρσια τομή  στο ίδιο επίπεδο, δείχνει 

ελάττωση του εξωοστικού τμήματος του 

όγκου. 

Εικ. 1 

Α Β 

Εικ. 2 

Ανάπτυξη νεκρώσεων  
 Ασθενής άρρεν 16 ετών με σάρκωμα Ewing μηριαίου οστού.  

Α. Ακολουθία T1 FS μετά εφ χορήγηση γαδολινίου, στεφανιαίο 

επίπεδο. Έντονη ανομοιογενής σκιαγράφηση του ενδοοστικού και 

εξωοστικού τμήματος του όγκου. 

 Β. Μετά λήψη χημειοθεραπείας, 6 μήνες μετά. Στην ίδια 

ακολουθία και επίπεδο, το μέγεθος του όγκου δεν έχει ουσιωδώς 

μεταβληθεί, έχουν αναπτυχθεί όμως εκτεταμένες νεκρώσεις, οι 

οποίες απεικονίζονται σαν περιοχές που δεν προσλαμβάνουν το 

σκιαγραφικό (βέλη).  

  

Α Β 

Κριτήρια καλής ανταπόκρισης στην ΧΜΘ/ ΑΚΘ 

Β 



Κριτήρια καλής ανταπόκρισης στην ΧΜΘ/ ΑΚΘ 

     Ήπια καθυστερημένη πρόσληψη σκιαγραφικού.  
      Γυναίκα 32 ετών με λέμφωμα ΑΡ λαγονίου, ένα έτος μετά λήψη χημειοθεραπείας (Εικ.3 

Α,Β,Γ,Δ).   

      O όγκος (βέλη) έχει χαμηλό σήμα σε Τ1 (Α) και  ανομοιογενώς υψηλό σε STIR και 

στεφανιαίο επίπεδο (βέλη) (Β). Δεν υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση ως προς το 

μέγεθος και τους λοιπούς απεικονιστικούς χαρακτήρες συγκριτικά με την προηγούμενη 

εξέταση. Το διάχυτα μειωμένο σήμα του οστικού μυελού σε ακολουθία Τ1 (Α) οφείλεται 

σε ενεργοποίηση του ερυθρού μυελού μετά από χορήγηση  ενεργοποιητών των 

κοκκιοκυττάρων. 

Γ. DCE- MRI (ΤHRIVE): ελάχιστη πρόσληψη του Gd σε πρώιμη φάση, εύρημα συμβατό με καλή 

ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία.  Δ. Τ1 FS, 180' μετά την χορήγηση Gd. Ο όγκος ενισχύεται σε 

καθυστερημένη φάση.  

 

20’ ‘  

10΄’ 

30’’ 

Γ 

Δ 

Α Β Εικ.3 



   Αύξηση του μεγέθους του όγκου (Εικ 4).      

   Άντρας 27 ετών  με σάρκωμα  Ewing  περόνης.   

    Α. Τ2 , εγκάρσιο επίπεδο. Ο όγκος έχει υψηλό σήμα στο οστικό 

   και στο εξωοστικό του τμήμα (βέλη).   Β. Μετά 1 έτος και λήψη 

   ακτινοθεραπείας. Τ2 εγκάρσιες τομές/ ίδιο επίπεδο, δείχνουν 

   αύξηση  του εξωοστικού τμήματος του όγκου. 

Κριτήρια μη ανταπόκρισης στην ΧΜΘ/ ΑΚΘ 

Ταχεία έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού (Εικ. 5).    
Γυναίκα 73 ετών με PNET σάρκωμα βραχιονίου. DCE MRI ΑΡ 

βραχίονα. Α. Αρχική εξέταση. Β. Επαναληπτική εξέταση με την ίδια 

τεχνική 3 μήνες μετά την λήψη χημειοθεραπείας.  Σημειώνεται έντονη 

και ταχεία πρόσληψη σκιαγραφικού, εύρημα συμβατό με μη 

ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία.  

 

Α Β 

Α 

Β 

Εικ. 4 

Εικ. 5 



Τοπική υποτροπή μετά  χειρουργική εξαίρεση 

Έντονη πρώιμη πρόσληψη σκιαγραφικού  
Άνδρας 64 ετών, με χειρουργηθέν σάρκωμα  ΔΕ γλουτιαίας χώρας. Εγκάρσιες εικόνες 

Τ1 (Α), STIR (Β), DCE- MRI  με τεχνική αφαίρεσης  (Γ). Στην θέση του εξαιρεθέντος 

σαρκώματος αναγνωρίζεται ιστός με σήμα παρόμοιο με των μυών σε Τ1 (Α) και ελαφρά 

υψηλότερο σε STIR (Β, βέλη), χωρίς την χαρακτηριστική «πτερυγοειδή» μορφολογία των 

μυών (βλέπε και εικόνα 8). Η  αλλοίωση  καθώς  και  μικρός  τοιχωματικός όζος στην 

παρακείμενη συλλογή  προσλαμβάνουν έντονα και πρώιμα το γαδολίνιο και αντιστοιχούν 

σε τοπική υποτροπή (Γ, βέλη). Η συλλογή αποδίδεται σε σέρωμα.   

Ο μικρός τοιχωματικός θρόμβος υψηλού Τ1 και Τ2 σήματος (κόκκινα βέλη Α, Β),  δεν 

προσλαμβάνει  σκιαγραφικό και δεν απεικονίζεται στις εικόνες αφαίρεσης  (χειρουργική 

επιβεβαίωση ) . Εικ. 7 

* 

Α 

* 

Β 

* * 

Γ 



Τοπική υποτροπή μετά  χειρουργική εξαίρεση 

 Η υποτροπή μοιάζει με τον όγκο. 

 Άνδρας, 54 ετών με εξαιρεθέν 
χονδροσάρκωμα μηριαίου κονδύλου 
και τοποθέτηση τσιμέντου.  

 Τρεις μήνες μετά, ο ιστός γύρω από 
το μόσχευμα έχει χαρακτηριστικά 
παρόμοια με τον αρχικό  όγκο: 
πολυλοβωτός με διαφραγμάτια και  
υψηλό σήμα στην Τ2.  

 
Εικ. 6 



Μετεγχειρητικές/μετακτινικές αλλοιώσεις  

Ίνωση: Ασθενής 60 ετών, χειρουργηθείσα για σάρκωμα ΑΡ βουβωνικής χώρας. Α.  Προεγχειρητική 

ΜΤ, Τ1 FS μετά εφ χορήγηση γαδολινίου. O όγκος έχει λοβωτά όρια, έντονη και ανομοιογενή 

πρόσληψη γαδολινίου (βέλη).   

Οκτώ μήνες μετά (Εικ. Β, Γ, Δ) στην θέση του όγκου απεικονίζεται αλλοίωση που δεν μοιάζει με τον 

αρχικό όγκο: έχει  χαμηλό  σήμα σε  Τ1 και STIR (Β,  Γ, βέλος), «αγκαθωτές» προσεκβολές, και 

ήπια, βραδεία πρόσληψη Gd, κατά  τον έλεγχο με DCE-MRI (Γ), οπότε τα ευρήματα αποδόθηκαν σε 

μετεγχειρητική ίνωση  (χειρουργική επιβεβαίωση ). 

Γ Δ Β Α 

Εικ. 9  



 
Μετεγχειρητικές/μετακτινικές αλλοιώσεις  
 
 Οίδημα μαλακών μορίων : Το πιο 

συχνό εύρημα.  

 Μέγιστη ένταση οιδήματος  μετά ΑΚΘ: 
12-18 μήνες/ ύφεση  μετά 3 έτη. Μετά 
χειρουργείο: αποκατάσταση σε < 6 
μήνες.   

 Γυναίκα  31 ετών, 1 έτος μετά  
αφαίρεση λιποσαρκώματος μηρού και 
ακτινοθεραπεία. STIR  ακολουθία 
οβελιαίο  επίπεδο.  Αυξημένο σήμα, 
ασαφών ορίων στην θέση του 
εξαιρεθέντος όγκου, με διατήρηση 
μορφολογίας μυών αποδίδεται σε 
μετακτινικό οίδημα (*).  

 Μετακτινική οστείτιδα: Στην ίδια 
εικόνα, ασαφών ορίων  περιοχές   
σήματος εστίες με ήπια καθυστερημένη 
πρόσληψη  GD (βέλη).  
 

* 

Εικ. 8 



Μετεγχειρητικές /μετακτινικές αλλοιώσεις  

Φλεγμονώδης ψευδοόγκος.  
Γυναίκα 47 ετών, 2 έτη μετά αφαίρεση λιποσαρκώματος στην πρόσθια 

επιφάνεια της γαστροκνημίας και ΑΚΘ. Η ασθενής παρουσίασε 

μετακτινική φλεγμονή των μαλακών μορίων τοπικά. Στην περιοχή του 

όγκου απεικονίζεται οίδημα/ίνωση καθώς και διακριτή οζώδης 

αλλοίωση (βέλη) με χαμηλό σήμα σε Τ1 (A), υψηλό σε STIR (B)  και 

έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού σε DCE-MRI (Γ). Λόγω της τοπικής 

φλεγμονής ετέθη το ενδεχόμενο ψευδοόγκου, όμως τα απεικονιστικά  

χαρακτηριστικά του δεν μπορούν να τον Δ/Δ από τοπική υποτροπή. 

Βιοψία του όζου έδειξε κοκκιωματώδη/ φλεγμονώδη ιστό.   

Απόστημα  
Άντρας 65 ετών, με αφαίρεση χονδροσαρκώματος 

μηριαίας κεφαλής. Τρεις μήνες μετά το χειρουργείο 

παρουσίασε πόνο, πυρετό και δυσχρησία του 

σκέλους. Εγκάρσιες τομές ΜΤ STIR (Α), και Τ1 FS  

μετά εφ χορήγηση γαδολινίου (Β). Ο παθολογικός 

ιστός έχει  υψηλό σήμα σε STIR (A) και βρίσκεται 

στην πορεία του θυλάκου του μείζονα τροχαντήρα σε 

επικοινωνία με την άρθρωση, ενώ σημειώνεται 

περιφερική πρόσληψη σκιαγραφικού (B), ως επί 

αποστήματος.  

Εικ. 10 Εικ. 11 

Α Α 

Β 

Α 
Β Γ 



Μεταλλικό πρόθεμα: τροποποίηση τεχνικής ΜΤ  

 Σε περίπτωση μεταλλικού προθέματος τροποποιούμε την τεχνική ΜΤ:   

•   Αποφεύγουμε την τεχνική καταστολής του σήματος του λίπους (FS)  
καθώς και ακολουθίες GRE και εφαρμόζουμε ακολουθίες  ταχείες SE 
ακολουθίες  ( FSE ή  SE) ή  STIR.  

•  Αυξάνουμε το εύρος λήψης (bandwindth)  μειώνουμε το μέγεθος των 
voxel καθώς και τον χρόνο  λήψης ηχούς (ΤΕ) ενώ προσανατολίζουμε  τον 
άξονα της συχνότητας (frequency encoding) παράλληλα με τον μακρό 
άξονα του μεταλλικού προθέματος.   

•   Δεν χρησιμοποιούμε DCE MRI ούτε Τ1 FS  μετά σκιαγραφικό και αντί 
αυτών, χρησιμοποιείται τεχνική αφαίρεσης, δηλ. μετά την εφ χορήγηση 
γαδολινίου (GD) λαμβάνεται Τ1 ακολουθία (T1+ GD)  και  ακολούθως 
αφαιρούνται από τις εικόνες Τ1 + GD  οι εικόνες Τ1 χωρίς GD 
(subtraction).  

 



Ασθενής 36 ετών με χειρουργηθέν σάρκωμα 

Ewing  προ έτους και μεταλλικό πρόθεμα, 

προσήλθε με πόνο και διόγκωση του 

σκέλους. Οβελιαίο επίπεδο Α: Τ1  

ακολουθία  Β: Τ1 +GD.   

Γ: εικόνα αφαίρεσης (B-A)   Δ: STIR . Στην 

αφαιρετική εικόνα (Γ) διακρίνεται σαφώς 

εκτεταμένη τοπική υποτροπή με 

ανομοιογενή ενίσχυση όπισθεν του 

μοσχεύματος.  

Έμπροσθεν  του μοσχεύματος  διακρίνεται 

συλλογή (*), με αιμορραγικά στοιχεία 

(κόκκινο βελος, Δ).  

Δ 

* * 

Α Γ Β 

Εικ. 12 

Μεταλλικό πρόθεμα: τροποποίηση τεχνικής ΜΤ  



 Η ΜΤ αποτελεί μέθοδο εκλογής για την μετεγχειρητική/μεταθεραπευτική 

παρακολούθηση κακοήθων ΜΣΚ όγκων.  Η τεχνική DCE MRI  είναι χρήσιμο 

συμπλήρωμα για τον έλεγχο τοπικής υποτροπής και ανταπόκρισης στην θεραπεία.  

▪ «Παγίδες» στην ερμηνεία της εικόνας:  παρουσία οιδήματος, ίνωσης,  φλεγμονής , 

συλλογές.  

▪ «Σημεία κλειδιά» για την εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία: Μείωση μεγέθους, 

παρουσία νεκρώσεων, πτωχότερη/ βραδύτερη αιμάτωση.  

▪ Υποτροπή: διακριτή εξεργασία με χαρακτήρες ανάλογους του πρωτοπαθούς όγκου, 

πρώιμη ταχεία πρόσληψη σκιαγραφικού. 

Για την αποφυγή ψευδώς θετικών και αρνητικών  αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η 

γνώση των αναμενόμενων απεικονιστικών ευρημάτων σε συνάρτηση με το είδος και το 

χρόνο της προηγηθείσας θεραπείας/επέμβασης.  
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