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Εισαγωγή

• Βαθμός κακοήθειας : Διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση και πρόγνωση

• Συμβατική MRI : μορφολογικά χαρακτηριστικά, ενίσχυση ή όχι μετά την 

ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας

• Απεικόνιση Διάχυσης (Diffusion Weighted Imaging) – κυτταροβρίθεια

• Απεικόνισης αιματικής διήθησης  (Perfusion MRI) – νεο-αγγείωση

• Φασματοσκοπία (MR Spectroscopy) – μεταβολικές πληροφορίες

• 2D ROI method   Hot Spot = ADC tumor / ADC ΝΑWM

rCBV tumor / rCBV NAWM

Cho/NAA, Cho/Cr, mIns/Cr

• Aνάλυση του συνόλου του όγκου (3D) με ιστογράμματα



Σκοπός

Η προοπτική αλλά και αναδρομική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών

απεικόνισης χειρουργηθέντος περιστατικού με ιστολογική επιβεβαίωση

αναπλαστικού ολιγοδενδρογλοιώματος στην πρόβλεψη του βαθμού

κακοήθειας του όγκου.



Ασθενής και Μέθοδοι

• Γυναίκα ασθενής 32 ετών 

• Άτυπη έως και καθόλου συμπτωματολογία τον Νοέμβριο του 2014, 

με σταδιακή ημιπάρεση του αριστερού κάτω άκρου τον Μάιο του 

2015 

• Πρωτόκολλο εξέτασης

• Συμβατική MRI : Ισοτροπική MPRAGE T1, FLAIR , T2, GRE T2*

• Diffusion Weighted Imaging (DWI - b values  =  0, 500, 1000) και

Diffusion Tensor Imaging (DTI - b values  =  0, 1000/12 directions)

• DSC T2* Perfusion : Απλή δόση παραμαγνητικής ουσίας 

(Gadolinium), ακολουθούμενη από 20 ml ορού.

• MR Φασματοσκοπία.

• fMRI – Δεσμιδογραφία για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την 

καθοδήγηση της επέμβασης με νευροπλοηγό.



Μετεπεξεργασία

• Ασφαλής μεταφορά των 
δεδομένων σε απομακρυσμένο 
σταθμό εργασίας

(Dr. Eye, Histogram Analysis Plugin, 
FORTH – NPAP, Heraklion - Crete, 
Greece για Diffusion WI/TI and 
Tumor EX, Nordic Neuro Lab, Bergen, 
Norway για DSC T2* Perfusion)

• Διόρθωση κίνησης

• Συγκαταχώρηση εικόνων

• Tumor Volume Segmentation

• nBV maps - Leakage 
Correction

• Normalized Histograms of  
ADC και nBV

ADC nBV



Αποτελέσματα

Ανομοιογενούς παθολογικής, κυρίως υψηλής έντασης, 

σήματος στις ακολουθίες Τ2 βαρύτητας και με τεχνική 

καταστολής του ΕΝΥ, αλλά και με διευκόλυνση της  

διάχυσης, φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC) > 1,1, 

αλλοίωση μεγίστης διαμέτρου 2,1 cm, εντοπίζοταν στην 

υποφλοιώδη ουσία της άνω μετωπιαίας και της πρόσθιας 

κεντρικής έλικας του δεξιού μετωπιαίου λοβού, με επέκταση 

και προς το σύστοιχο φλοιό, με ασαφή όρια.

Η εικόνα με βάση τα χαρακτηριστικά τόσο στην απεικόνιση 

μοριακής διάχυσης, όσο και στην απεικόνιση αιματικής 

διήθησης, έθετε την υποψία κατά κύριο λόγο χαμηλόβαθμου 

γλοιώματος (Grade II κατά WHO), το πιθανότερο του τύπου 

του αστροκυττώματος. 



Αποτελέσματα
Η παραπάνω διάγνωση φαινόταν ακόμα πιο 

ισχυρή καθώς και σε λεπτές τομές με 

υπολογιστική τομογραφία εγκεφάλου δεν 

ανεδεικνύοντο αποτιτανώσεις στην 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Στην μετεπεξεργασία για την απεικόνιση της 

βλάβης με το ιστόγραμμα αιματικής 

διήθησης, η θέση της καμπύλης υψηλά και 

προς τα αριστερά, συνηγορούσε υπέρ 

χαμηλού βαθμού κακοήθειας γλοιώματος. 

Επίσης, υπέρ αυτού συνηγορούσε και ότι η 

παραπάνω βλάβη δεν ενισχυόταν μετά την 

ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής 

ουσίας.

FLAIR        T1-W      T1-W post Gad



Αποτελέσματα

Η φασματοσκοπία 

μαγνητικού συντονισμού, 

το μόνο παθολογικό 

εύρημα που ανέδειξε 

ήταν η ελάττωση της  

μυοϊνοσιτόλης σε σχέση 

με το υγιές παρέγχυμα, 

εύρημα που έθεσε την 

υποψία του 

χαμηλόβαθμου( Grade II)

ολιγοδενδρογλοιώματος

Φυσιολογικό

Παθολογία



Αποτελέσματα

Ο συνολικός όγκος της 

βλάβης τον Νοέμβριο του 

2014 υπολογίστηκε στα 

3,1 cm3 με σταδιακή 

αύξησή του μέχρι τον 

Μάιο του 2015 σε 5,7 

cm3, και ταυτόχρονη 

επιδείνωση της κλινικής 

εικόνας, οπότε και 

αποφασίστηκε να 

εξαιρεθεί.  

Η ιστολογική ανέδειξε 

ολιγοδενδρογλοίωμα 

Grade III.

11.2014 5.2015



Συμπέρασμα

Αν και η ιστοπαθολογική ανάλυση του όγκου εξακολουθεί να θεωρείται το τυπικό 

κριτήριο για τον καθορισμό της ταυτότητάς του και δεδομένου ότι τα 

ολιγοδενδρογλοιώματα δεν μπορούν να διακριθούν εύκολα από άλλους όγκους του 

εγκεφάλου με βάση την κλινική εικόνα και τα ευρήματα της MRI, η ταυτοποίηση 

αυτών με βάση το μεταβολικό τους προφίλ θεωρείται εξαιρετικά σημαντική.

Σχὀλιο: Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι στα ολιγοδενδρογλοιώματα 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την απεικόνιση αιματικής διήθησης 

καθώς μπορούν να υποδυθούν υψηλότερου βαθμού κακοήθειας βλάβες, λόγω της 

εγγενούς αγγειοβρίθειάς τους , στο συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη το αντίθετο 

(ψευδώς αρνητικό αντί για ψευδώς θετικό αποτέλεσμα).



Ευχαριστούμε πολύ


