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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

♦ Ορισμός: Δεσμοειδείς όγκοι (ινωμάτωση): Σπάνια, μη - κακοήθη νεοπλάσματα μεσεγχυματικής προέλευσης,

με επιθετική συμπεριφορά (υψηλή τάση τοπικής διήθησης και αυξημένη συχνότητα υποτροπής ~65%).

♦ Ταξινόμηση:

Με βάση την εντόπιση:

□ Επιπολής: παλαμιαία / πελματιαία ινωμάτωση, νόσος Peyronie, παιδική ινωμάτωση των δακτύλων.

□ Εν τω βάθει: μάζες των κοιλιακών τοιχωμάτων, εξω-κοιλιακοί όγκοι, ενδοκοιλιακές μάζες [συνήθως

σχετιζόμενες με οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση (FAP) και σύνδρομο Gardner].

Με βάση την εμφάνιση της νόσου:

□ Σποραδική μορφή: ψηλαφητές μάζες (κοιλιακού τοιχώματος, εξω-κοιλιακές).

□ Οικογενής μορφή: όγκοι σχετιζόμενοι με αδενωματώδη πολυποδίαση (κυρίως σύνδρομο Gardner και

Turcot), συχνότερα ενδοκοιλιακοί.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

♦ Μικροσκοπική εμφάνιση: Ινοβλάστες-μυοϊνοβλάστες, με λεπτό κωνικό κυτταρόπλασμα, επιμήκεις φυσαλιδώδεις

πυρήνες, πολλαπλά μικρά πυρήνια. Κύτταρα: επιμήκη, αστεροειδή ή ελαφρώς ατρακτοειδή, σε γραμμική διάταξη,

διαχωριζόμενα μεταξύ τους από ίνες κολλαγόνου (Εικ. 1(Α,Β), PathologyOutlines, Inc, 2003-2012).

Εικ. 1

♦ Στάδια εξέλιξης (Vandevenne et al):

□ Στάδιο Ι: Κυρίως κυτταρικές βλάβες – λιγότερες 

περιοχές υαλινοποιημένου κολλαγόνου.

□ Στάδιο ΙΙ: Αύξηση της εναπόθεσης κολλαγόνου σε 

κεντρικά και περιφερικά τμήματα του όγκου.

□ Στάδιο III: Αύξηση της ινώδους συστάσεως –

Ελάττωση της κυτταροβρίθειας και του περιεχόμενου

ύδατος.



ΣΚΟΠΟΣ

Αναφορά στην απεικόνιση διαφορετικών τύπων δεσμοειδών όγκων με Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ), περιγράφοντας τα

χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διάγνωση.



ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ

Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ΜΤ οκτώ ασθενών, που διενεργήθηκαν σε διάστημα τεσσάρων ετών, σε Μαγνητικό

Τομογράφο PHILIPS NT-INTERA 1.5Τ.

♦ Εύρος ηλικιών: 14-77 ετών

♦ Αναλογία Γυναικών/Ανδρών: 5/3

♦ Ταξινόμηση: Εν τω βάθει ινωμάτωση (7 σποραδικές/1 οικογενής μορφή)

Ενδείξεις ΜΤ:

α. Διερεύνηση ψηλαφητής μάζας.

β. Μετεγχειρητική παρακολούθηση ενδοκοιλιακής αλλοίωσης, διαγνωσθείσας τυχαία είτε σε έδαφος συνδρόμου

Gardner.

Πρωτόκολλο εξέτασης:

♦ ΜΤ άνω/άνω-κάτω κοιλίας (6 ασθενείς):

Ακολουθίες: Τ1 (πριν και μετά IV χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας), Τ2-προσανατολισμού με και χωρίς καταστολή

του σήματος λίπους (FS), HASTE, STIR και Dual FFE, δυναμικές 3D-T1, SSh-DWI ακολουθίες με τεχνική μοριακής

διάχυσης, σε εγκάρσιο, στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο. Συμπληρωματικές Βalanced steady-state gradient echo (b-

SSGRE) και 3D b-SSGRE στον ασθενή με σύνδρομο Gardner.

♦ ΜΤ γόνατος (1) και ΜΤ ώμου (1), με τοποθέτηση ειδικών τετρακάναλων πηνίων:

Ακολουθίες Τ1-προσανατολισμού (πριν και μετά IV χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας), STIR, Τ2-

προσανατολισμού, διάχυσης SSh-DWI και δυναμικές 3D-T1, σε εγκάρσιο, στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εντόπιση: 

▪ Σποραδικές περιπτώσεις: Θήκη ορθού κοιλιακού μυός (3 ασθενείς), μαλακά μόρια οπισθοπλάγιου θωρακικού τοιχώματος -

ώμου (1) και οπισθοπλάγιου διαμερίσματος γόνατος (1), ενδοκοιλιακές μάζες (2).

▪ Οικογενής μορφή: Πολυεστιακή νόσος - μάζες στο μεσεντέριο και ενδοπυελικά.

Κυκλικό γράφημα που αναπαριστά την ανατομική «κατανομή»

των εξωκοιλιακών δεσμοειδών όγκων (Desmoid tumors and

current status of management. Hosalkar HS, Fox EJ, Delaney T,

Torbet J, Ogilvie C, Lackman R, Orthop Clin North Am

2006;37:53-63).



Απεικονιστικά χαρακτηριστικά ΜΤ:

♦ Ένταση σήματος (ΕΣ):

□ T1 εικόνες: Ενδιάμεση προς χαμηλή ΕΣ, συγκριτικά με τους παρακείμενους μύες, σε όλους τους ασθενείς.

□ Τ2, STIR και HASTE ακολουθίες: Αυξημένη ΕΣ, με ανομοιογενή κυρίως απεικόνιση (συνύπαρξη περιοχών

χαμηλής ΕΣ), σε 7 ασθενείς. Χαμηλή ΕΣ σε μία περίπτωση με μικρότερο βαθμό κυτταροβρίθειας της βλάβης και

αυξημένη περιεκτικότητα σε κολλαγόνο. (Εικ. 2, 3, 4).

♦ Πρότυπο ενίσχυσης:

Τ1-προσανατολισμένες εικόνες και 3D-Τ1(FS) ακολουθίες: Έντονη ενίσχυση, αυξανόμενη σταδιακά κατά τις

δυναμικές φάσεις, σε όλους τους ασθενείς. (Εικ. 5, 6).

♦ Ενδείξεις τοπικής επέκτασης/υποτροπής:

Ασαφής παρυφή της βλάβης ή/και επέκταση σε παρακείμενους ιστούς σε 3 ασθενείς, συνηγορούν υπέρ τοπικής

διήθησης. Μάζες με εξωκοιλιακή εντόπιση, κυρίως εκείνες που απεικονίσθηκαν εντός της θήκης του ορθού κοιλιακού

μυός, ελέγχθηκαν σαφώς περιγεγραμμένες. Ενδείξεις μετεγχειρητικής υποτροπής σημειώθηκαν σε 2 περιστατικά. (Εικ.

7, 8).

Η μορφολογία των βλαβών, η ένταση του σήματος στις T1 και T2 προσανατολισμένες εικόνες, το πρότυπο

ενίσχυσης και η διηθητική συμπεριφορά, αποτέλεσαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΜΤ, συνηγορητικά

παρουσίας ή υποτροπής δεσμοειδούς όγκου, η οποία επιβεβαιώθηκε ιστοπαθολογικά σε όλες τις

περιπτώσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Εικ. 2: Εικόνες 3D-T1(FS) και Τ2 σε δύο ασθενείς με ψηλαφητή μάζα ΑΡ ανώτερου κοιλιακού τοιχώματος και ήπιο άλγος

(εικόνες a/b: ασθενής 41 ετών και εικόνες c/d: ασθενής 14 ετών). Και στις δύο περιπτώσεις, αναγνωρίζεται σαφώς

περιγεγραμμένη αλλοίωση εντός της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός ΑΡ (βέλος, ορθογώνιο περίγραμμα), ίσης ΕΣ με

τον παρακείμενο μυ στις 3D-T1(FS) ακολουθίες (a,c) και αυξημένης, ανομοιογενούς ΕΣ στις εικόνες Τ2

προσανατολισμού (b,d). Στην ασθενή 14 ετών παρατηρούνται ταινιοειδείς περιοχές χαμηλής ΕΣ σε Τ2 ακολουθίες (d)

στο έσω τμήμα της βλάβης.

Εικ. 2



Εικ. 3

Εικ. 3: Ασθενής 77 ετών, με ψηλαφητή

μάζα στο οπισθοπλάγιο διαμέρισμα του

γόνατος και το κατώτερο έξω τμήμα του

μηρού, δεξιά. Σε ακολουθίες Τ1 (a/b) και

STIR (c/d) αναγνωρίζεται ευμεγέθης

πολυλοβωτή αλλοίωση, κατά μήκος της

βραχείας κεφαλής του δικέφαλου μηριαίου

μυός (βέλη και κυκλικά περιγράμματα).

Στις Τ1 εικόνες, σε εγκάρσιο (a) και

οβελιαίο (b) επίπεδο, η μάζα παράγει

σήμα ίσης με τους παρακείμενους μύες

έντασης, ενώ στις ακολουθίες STIR (c &

d, σε εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο,

αντίστοιχα) παρατηρείται έντονα

ανομοιογενές, υψηλό σήμα. Σημειώνεται

η παρουσία γραμμοειδών περιοχών

χαμηλής ΕΣ εντός της βλάβης, που

διακρίνονται ευχερέστερα στις εικόνες

STIR.



Εικ. 4: Ασθενής 39 ετών, με εμμένουσα

επιγαστραλγία. Σε εγκάρσιες 3D-T1 (FS) και Τ2

εικόνες (a και b, αντίστοιχα), παρατηρείται σαφώς

περιγεγραμμένη αλλοίωση, με ηπίως λοβωτή

παρυφή, στο ανώτερο τμήμα της θήκης του ορθού

κοιλιακού μυός ΑΡ, στο όριο του πλευρικού τόξου,

με συνοδό εντύπωμα επί της πρόσθιας επιφάνειας

του ΑΡ λοβού του ήπατος (ορθογώνια

περιγράμματα).

Στις 3D-T1 (FS) ακολουθίες (a), η μάζα

απεικονίζεται ανομοιογενής, ίσης ΕΣ με τον

παρακείμενο μυ, ενώ στις εικόνες Τ2

προσανατολισμού (b), εμφανίζει χαμηλή ΕΣ

(αποδιδόμενη σε μειωμένη κυτταροβρίθεια και

παρουσία άφθονου κολλαγόνου, όπως αποκάλυψε

ο ιστολογικός έλεγχος).

Εικ. 4



Εικ. 5: [a/b]: Ασθενής 14 ετών, με μάζα της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός ΑΡ (ορθογώνια περιγράμματα). [c/d]: Ασθενής 77

ετών, με ψηλαφητή μάζα γόνατος, κατά μήκος της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου μηριαίου μυός, που ασαφοποιεί την οπίσθια

κατώτερη παρυφή του έσω - έξω πλατύ μηριαίου και την έξω κεφαλή του γαστροκνήμιου μυός (κυκλικά περιγράμματα). Στις

εγκάρσιες Τ1-FS (a) και στεφανιαίες Τ1 (c) εικόνες αναδεικνύεται σήμα ίσης έντασης με τον παρακείμενο μυ, με

συνυπάρχουσες, εσωτερικές χαμηλότερης ΕΣ γραμμοειδείς περιοχές. Μετά IV χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (b,d),

παρατηρείται έκδηλη, ανομοιογενής ενίσχυση, με τις γραμμοειδείς περιοχές να υπολείπονται σημαντικά.

Εικ. 5



Εικ. 6

Εικ. 6: Ασθενής 28 ετών με

σύνδρομο Gardner, μετά ολική

κολεκτομή. Σε ακολουθία HASTE,

σε στεφανιαίο επίπεδο (a),

απεικονίζεται υψηλής ΕΣ, ασαφών

ορίων, μάζα του μεσεντερίου, που

εκτείνεται έως την είσοδο της

πυέλου. Σε b-SSGRE ακολουθία της

κάτω κοιλίας (b) παρατηρείται έτερη,

υψηλής ΕΣ αλλοίωση, με δυσχερή

διάκριση των ορίων της, η οποία

καταλαμβάνει τον προϊερό χώρο και

φαίνεται να επεκτείνεται κατά την

πορεία των ιερών νεύρων εντός των

ιερών τρημάτων, αμφοτερόπλευρα

(ορθογώνια περιγράμματα a,b). Στις

3D-Τ1 (FS) εικόνες μετά IV

χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας

(c,d), αμφότερες οι βλάβες

επιδεικνύουν έκδηλη, σχετικά

ετερογενή, ενίσχυση (οβάλ και

ορθογώνιο περίγραμμα, αντίστοιχα).



Εικ. 7: ΜΤ σε ασθενή 45 ετών, 3 μήνες

μετά εξαίρεση δεσμοειδούς όγκου του

ΔΕ ψοΐτη μυός. Σε 3D-Τ1 (FS)

ακολουθίες, μετά IV χορήγηση

σκιαγραφικού μέσου, σε εγκάρσιο

(a,b,c) και στεφανιαίο (d,e) επίπεδο,

παρατηρούνται πολλαπλές συρρέουσες

οζόμορφες αλλοιώσεις (υποδεικνύονται

με οβάλ – τριγωνικό περίγραμμα και

βέλος) με έντονη ετερογενή

σκιαγραφική ενίσχυση, ευρήματα

συνηγορητικά υποτροπής.
Εικ. 7



Εικ.  8

Η ΕΣ (χαμηλή στις Τ1 εικόνες και υψηλή, ετερογενής, στην ακολουθία STIR), η έντονη ανομοιογενής ενίσχυση, και

η τοπικά διηθητική συμπεριφορά θέτουν ισχυρή υποψία ινωμάτωσης. Σε αντίστοιχες ακολουθίες 6 μήνες μετεγχειρητικά

(d,f,e), παρατηρείται αλλοίωση στην περιοχή εξαίρεσης, επεκτεινόμενη στις παρακείμενες μυϊκές-νευραγγειακές δομές

(οβάλ περίγραμμα), με απεικονιστικά χαρακτηριστικά ανάλογα της αρχικής μάζας, λιγότερο ανομοιογενής, ευρήματα

συνηγορητικά υπολειμματικού όγκου/τοπικής υποτροπής.

Εικ. 8: Ασθενής 77 ετών, με 

δεσμοειδή όγκο γόνατος. 

Προεγχειρητικά, σε ακολουθίες 

Τ1 πριν (a) και μετά (c) 

χορήγηση παραμαγνητικής 

ουσίας και STIR (b), διακρίνεται 

μάζα (αστερίσκος) που 

ασαφοποιεί τους μύες του 

οπισθίου-έξω διαμερίσματος 

του γόνατος και του κατώτερου 

μηρού και επεκτείνεται προς τη 

λαγονοκνημιαία ταινία και τον 

υποδόριο ιστό συστοίχως. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μεταξύ των τεχνικών απεικόνισης, η ΜΤ αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αρχική προεγχειρητική διάγνωση και μετα -

θεραπευτική παρακολούθηση των δεσμοειδών όγκων, παρέχοντας ακρίβεια στην εκτίμηση της ανάπτυξης και επέκτασης

του όγκου, ιδία στην περίπτωση διήθησης παρακείμενων νευραγγειακών δομών, καθώς και της πιθανής εξαιρεσιμότητας,

ενώ συμβάλλει επίσης στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Η χαρακτηριστική εντόπιση των αλλοιώσεων μαζί με τα ειδικά απεικονιστικά ευρήματα στη ΜΤ (ένταση σήματος σε Τ1 και

Τ2 ακολουθίες, πρότυπο ενίσχυσης) μπορούν να οδηγήσουν στην οριστική διάγνωση. Ωστόσο, ιστολογική επιβεβαίωση

απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις.
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