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Ακτινολογίας



Σκοπός

Η ανάδειξη των τεχνικών Μαγνητικού 
Συντονισμού που χρησιμοποιούνται για την 
εκλεκτική καταστολή του σήματος του λίπους 
στο μυοσκελετικό σύστημα. Προσέγγιση των 
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της 
εκάστοτε τεχνικής καθώς και κλινικές 
εφαρμογές αυτής.



Θεωρητικό Υπόβαθρο

• Η εκλεκτική καταστολή του σήματος του λίπους χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στο μυοσκελετικό σύστημα επειδή προσφέρει 
σημαντικά πλεονεκτήματα. Βοηθάει στην ανάδειξη κακώσεων του 
οστικού μυελού (εικόνα 1), στην αναγνώριση όγκων που περιέχουν 
λίπος και στον χαρακτηρισμό της παθολογίας έπειτα από την 
χρήση παραμαγνητικού μέσου σκιαγραφικής αντίθεσης. 
Παράλληλα, βελτιώνει σημαντικά τον λόγο CNR μεταξύ του υπό 
εξέταση ιστού και του περιβάλλοντος λιπώδους οστικού μυελού 
και μειώνει τα τεχνικά σφάλματα χημικής μετατόπισης. 

• Η καταστολή του σήματος του λίπους είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
με πολλές τεχνικές (εικόνα 2). Οι περισσότερες από αυτές τις 
τεχνικές βασίζονται στο φαινόμενο της χημικής μετατόπισης 
(τεχνική χημικού προκορεσμού, τεχνική εκλεκτικής διέγερσης, 
τεχνική Dixon). Αντίθετα, η ακολουθία STIR αξιοποιεί την διαφορά 
στους χρόνους χαλάρωσης Τ1 μεταξύ του λίπους και του ύδατος, 
ενώ τέλος υπάρχουν και οι υβριδικές τεχνικές (SPIR, SPAIR) οι 
οποίες συνδυάζουν και τα δυο παραπάνω χαρακτηριστικά.



Εικόνα 1 Στεφανιαίες (coronal) τομές γονάτου. (Α) PD-W χωρίς καταστολή του λίπους και (Β)
T2-W με καταστολή του λίπους. Η καταστολή του σήματος του λίπους ελαχιστοποιεί το ισχυρό 
σήμα του λίπους στον οστικό μυελό και αναδεικνύει το εκτεταμένο οίδημα του μυελού στον 
έσω μηριαίο κόνδυλο (Kessler R. et al. 2012. Magnetic Resonance Imaging of Bone Marrow: A 
Review – Part II. Journal of the American Osteopathic College of Radiology).



Εικόνα 2 Κατηγοριοποίηση των τεχνικών καταστολής του σήματος του 
λίπους που χρησιμοποιούνται στην Μαγνητική Τομογραφία.



Αποτελέσματα

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
τεχνικών καταστολής του λίπους που 
χρησιμοποιούνται στην Μαγνητική Τομογραφία. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
τεχνικής χημικού/φασματικού προκορεσμού, της 
ακολουθίας STIR, της τεχνικής Dixon (εικόνα 3), 
της τεχνικής εκλεκτικής διέγερσης (εικόνα 4), 
καθώς και των υβριδικών τεχνικών καταστολής 
του λίπους (SPIR, SPAIR).





Εικόνα 3 Οβελιαία T2-W fat sat ακολουθία παλμών της ποδοκνημικής άρθρωσης (αριστερή 
εικόνα) και οβελιαία Τ2-W Dixon ακολουθία παλμών της ποδοκνημικής άρθρωσης (δεξιά 
εικόνα). Τα βέλη, στην αριστερή εικόνα, καταδεικνύουν την ατελή καταστολή του σήματος 
του λίπους, λόγω αποτυχίας της τεχνικής φασματικού προκορεσμού. Αντίθετα, η τεχνική 
Dixon (δεξιά εικόνα) προσφέρει ομοιογενή καταστολή του σήματος του λίπους σε όλη την 
έκταση του FOV (Gerdes CM et al. 2007. IDEAL Imaging of Musculoskeletal System: Robust 
Water-Fat Separation for Uniform Fat Suppression, Marrow Evaluation, and Cartilage Imaging. 
American Journal of Roentgenology; 189: 284-291).
. 



Εικόνα 4 3D b-SSFP (GRE) ακολουθία παλμών με εκλεκτική διέγερση του σήματος του 
ύδατος (WE), σε εγκάρσιο επίπεδο, στην περιοχή της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης. Η 
ακολουθία είναι αρκετά χρήσιμη για την αξιολόγηση του χόνδρου της επιγονατίδας. 
Παρατηρείται ομοιογενής καταστολή του σήματος του λίπους, σε ολόκληρη την έκταση της 
απεικονιζόμενης ανατομίας. Η ομοιόμορφη καταστολή οφείλεται στην μειωμένη 
ευαισθησία της τεχνικής WE στις ανομοιογένειες του πεδίου Β1. Επίσης, η τεχνική 
προσφέρει υψηλή αντίθεση μεταξύ αρθρικού χόνδρου και υποχόνδριου οστού. Τέλος, ο 
λόγος SNR είναι επίσης υψηλός. 



Συμπέρασμα
• Στην κλινική πράξη προτιμάται η χρήση της τεχνικής χημικού 

προκορεσμού για την εκλεκτική καταστολή του σήματος του λίπους 
επειδή είναι ταχύτατη τεχνική, είναι συμβατή με όλες τις 
ακολουθίες παλμών (SE & GRE) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον χαρακτηρισμό της παθολογίας έπειτα από την έγχυση ΜΣΑ. Σε 
περιπτώσεις τοπικών ανομοιογενειών ή ανομοιογενειών του 
μαγνητικού πεδίου Β0 προτιμάται η τεχνική Dixon (εικόνα 3), ενώ 
εάν δεν είναι διαθέσιμη χρησιμοποιείται η τεχνική STIR. Η τεχνική 
της εκλεκτικής διέγερσης χρησιμοποιείται, κυρίως, για την 
απεικόνιση και αξιολόγηση του αρθρικού χόνδρου (εικόνα 4).

• Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο οι Τεχνολόγοι – Ακτινολόγοι όσο και 
οι Ακτινοδιαγνώστες ιατροί, να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της εκάστοτε τεχνικής καταστολής του λίπους, ώστε 
να είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη τεχνική για κάθε 
περιστατικό που αφορά την απεικόνιση του Μυοσκελετικού 
Συστήματος και εμφανίζεται στην καθημερινή κλινική πράξη.


