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Σκοπός της Μελέτης: 

 ……. η περιγραφή και μελέτη των απεικονιστικών ευρημάτων με 

Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των 

τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων και του οστικού 

μυελού (Modic type endplate changes: ΑΜ) και  διερεύνηση 

πιθανών σημείων "κλειδιών"  στη διαφορική διάγνωση από άλλες 

παθολογίες που μπορεί να μιμηθεί.

Υλικό και Μέθοδοι: 

 μελετήθηκαν αναδρομικά 1044 εξετάσεις ΟΜΣΣ, με ΜΤ των 

τελευταίων τριών (3) ετών και εκτιμήθηκαν οι αλλοιώσεις που 

εντοπίζονταν στην περιοχή των τελικών πλακών των σπονδυλικών 

σωμάτων



Αποτελέσματα :

1. οι ΑΜ αποτελούν 
συχνό εύρημα 
(>700/1044) και 
απεικονίζονται: 

 οι τύπου Ι με Τ1-WI, 
σε Τ2-WΙ, 

 οι τύπου II με Τ1-WI 
και Τ2-WΙ

 οι τύπου ΙΙΙ με σε
Τ1-WI και Τ2-WΙ

2. συνοδά ευρήματα :
π.χ.  συνύπαρξη 
καταστροφής των 
τελικών πλακών, Τ2-WI 
του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου, ή/και παρουσία 
επισκληρίδιου ή 
παρασπονδυλικού 
αποστήματος 
συνηγορούν υπέρ 
σπονδυλοδισκίτιδας. 

3. παρουσία 
ομόκεντρου 
δακτυλίου στο 
υποχόνδριο οστό σε 
μόνο μία τελική 
πλάκα με υψηλό 
μαγνητικό σήμα σε 
Τ2-WI βοηθά στη 
Δ/Δ (όζος Schmorl, 
Modic Ι ή 
σπονδυλοδισκίτιδα)



T1-WI FS CM

1στ

Εικ. 1 : Στην άνω τελική πλάκα του Ι1 σπονδύλου υπάρχει μια καλά περιγεγραμμένη ημισεληνοειδής  περιοχή, 

με χαμηλής έντασης μαγνητικό σήμα σε T1-WI (Εικ. 1α), και υψηλής σε T2-WI (Εικ. 2β), η οποία δεν 

καταστέλλεται με τεχνικές καταστολής του μαγνητικού σήματος του λίπους (Εικ. 3γ) και ενισχύεται μετά την iv

χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (Εικ. 1δ, στ), με οίδημα του οστικού μυελού (Εικ. 1ε) αντιπροσωπεύουν 

αλλοιώσεις τύπου Modic Ι. 

Σημειώνεται η παρουσία μικρής κεντρικής περιοχής με χαμηλής έντασης

μαγνητικό σήμα σε όλες τις ακολουθίες - αντιπροσωπεύει σκλήρυνση

του οστού –αλλοιώσεις τύπου Modic III (        ). Ο ασθενής είχε ιστορικό καρκίνου 

του προστάτη. Η αλλοίωση στο Ι1 θα μπορούσε να μιμηθεί δευτεροπαθή εντόπιση 

αν και η μορφολογία, τα καλά αφοριζόμενα όρια και η  εντόπιση αποκλείουν τη 

διάγνωση.  

Αναδεικνύεται  μια δεύτερη αλλοίωση  (         ) στην άνω τελική 

πλάκα του Θ 12 που έχει μία περιφέρεια, [η οποία καταστέλλεται με την τεχνική

FAT SAT] αντιπροσωπεύει ΑΜ τύπου II και μια κεντρική  σκληρωτική περιοχή, 

αντιπροσωπεύει ΑΜ τύπου III.

STIRT1-WI T1-WI FS +GdT2-WI T1-WI FS

1α 1β 3γ 1δ 1ε



T2-WI T1-WI T1-WI FS

2a 2b 2c

Εικ. 2: Στο υποχόνδριο οστό στις τελικές πλάκες του Ο4, Ο5 και Ι1 

υπάρχουν χαρακτηριστικές ΑΜ τύπου II (υψηλής έντασης μαγνητικό σήμα 

σε Τ1-WI και Τ2-WI, οι οποίες καταστέλλονται  σε τεχνική FAT SAT)



STIRT2-WI T1 FS CMT1-WI T1-WI FS

3α 3β 3γ 3δ 3ε

Εικ. 3 : Στα κάτω 2/3 του σώματος του Ο5 σπονδύλου απεικονίζεται περιοχή 

χαμηλής έντασης μαγνητικό σήμα  σε Τ1-WI (εικ. 3β) και υψηλής σε Τ2-WI και STIR 

(εικ. 3α, ε), η οποία δεν καταστέλλεται σε τεχνική FAT SAT (εικ. 3γ) και ενισχύεται 

έντονα και διάχυτα μετά την iv χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (εικ. 3δ).  

Απεικονίσεις (      ) συμβατές με οστική δευτεροπαθή εντόπιση.



T1-WI T1-WI + Gd

4γ4β

T2-WI

4α

Εικ. 4 :  Οβελιαίες τομές ΜΤ – αναδεικνύονται παλαιά κατάγματα  των Θ12 

και Ο1 σπονδύλων (        )  που σχετίζονται με αλλοιώσεις Modic Ι στην 

άνω τελική πλάκα του Ο2 (       ). Η γραμμοειδής περιοχή χαμηλής 

έντασης μαγνητικού σήματος (Εικ. 4γ        ) στην άνω τελική πλάκα του Ο2 

αντιπροσωπεύει πιθανώς συνυπάρχουσες αλλοιώσεις οστεοπόρωσης.



STIRT1-WI T1-WI FST2-WI T1-WI FS +Gd

5α 5ε5δ5γ5β

Εικ.5 : Οβελιαίες τομές ΜΤ - απεικονίζεται μεγάλος όζος Schmorl  (      ) στην 

άνω - οπίσθια τελική πλάκα του Ο3 σπονδύλου με παρακείμενη περιοχή 

υψηλής έντασης σήματος σε Τ1-WI και Τ2-WI (Εικ. 5 α, β). Αλλοιώσεις Modic 

τύπου ΙΙ παρατηρούνται και στις αντίστοιχες επιφυσιακές πλάκες του 03- 04 

μεσοσπονδυλίου διαστήματος (      ).



Τ1-WI Τ1-WI FS Τ1-WI FS +GdΤ2-WI T1-WI FS +Gd

6α 6β

6ε

6δ6γ

Εικ. 6 : Στο Θ11-12 μεσοσπονδύλιο διάστημα παρατηρείται οστική διάβρωση και οίδημα 

των τελικών πλακών πέριξ του όζου Schmorl ( ), με σφηνοειδή παραμόρφωση των 

σπονδυλικών σωμάτων. 

Σημαντική ενίσχυση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, καθώς και των εκατέρωθεν τελικών 

πλακών  (    ) , η οποία σχετίζεται με την παρουσία μιας ανομοιογενώς ενισχυόμενης 

μάζας μαλακών ιστών που εκτείνεται προ-και παρασπονδυλικά  ( ). Τα απεικονιστικά 

ευρήματα είναι συμβατά με σπονδυλοδισκίτιδα  με συνοδό παρασπονδυλικό απόστημα. 

Σημειώνεται επίσης στο πρόσθιο τμήμα της άνω τελικής πλάκας του Ο4 σπονδύλου 

(     ) όζος Schmorl.



Συζήτηση 
1. η σπονδυλοδισκίτιδα , η οστική 

μετάσταση και τα οξέα ή χρόνια 

οστεοπορωτικά κατάγματα μπορεί 

μερικές φορές να μιμούνται τις (ΑΜ) σε 

(MT). 

2. η σωστή διάγνωση επιτυγχάνεται 

συνήθως με βάση τα απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά τους 

3. η σπονδυλοδισκίτιδα παρουσιάζεται 

: με Τ2-WI του εκφυλισμένου δίσκου 

Τ1-WI των σπονδυλικών σωμάτων 

και του μεσοσπονδύλιου δίσκου. 

4. η παρουσία παρασπονδυλικού 

οιδήματος μαλακών μορίων, 

επισκληρίδιο «mass Effect» και 

παρασπονδυλικό απόστημα βοηθούν 

στη δ/δ. 

5. διάβρωση του σπονδυλικού 

σώματος και των τελικών πλακών 

παρατηρείται συνήθως σε φλεγμονή 

του μεσοσπονδύλιου δίσκου, 

6. οι ΑΜ μπορεί να είναι εστιακές ή 

διάχυτες κατά μήκος των τελικών 

πλακών και κυρίως τείνουν να είναι 

γραμμικές και παράλληλες με τις 

τελικές πλάκες. 

7. αν και το οίδημα του μυελού των 

οστών και η σκλήρυνση σε ΜΤ 

μπορεί να εντοπιστεί σε ασθενείς με 

σπονδυλοδισκίτιδα, η απλή α/α 

βοηθά στη δ/δ από τους ΑΜ. 

8. επιπλέον, πρέπει πάντοτε να 

έχουμε κατά νου την πιθανότητα του 

όζου Schmorl, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από εντοπιζόμενο 

έλλειμμα  Τ1-WI και  Τ2-WI) στις 

τελικές πλάκες από μια καλά 

αφοριζόμενη ενδοοστική κήλη, η 

οποία περιβάλλεται από άλω Τ1-

WI και T2WI στο σπονδυλικό 

σώμα. 

9. η μετάσταση είναι ο πιο συχνός 

τύπος νεοπλασματικής αλλοίωσης 

της ΣΣ, η οποία σχεδόν ποτέ δεν 

περιλαμβάνει το μεσοσπονδύλιο 

δίσκο. 

10. η δευτεροπαθής οστική εντόπιση 

διακρίνεται εύκολα από ΑΜ και 

σπονδυλοδισκίτιδα από την απουσία 

συμμετοχής του μεσοσπονδύλιου 

δίσκου και  των παρακείμενων 

τελικών πλακών. 

11. τα χρόνια οστεοπορωτικά

κατάγματα διαγιγνώσκονται  

εύκολα από το "σφηνοειδές", 

"αμφίκοιλο" ή "συντριβής" 

σχήμα αυτών. Τα σπονδυλικά 

σώματα εμφανίζουν καταστολή 

του σήματος του λίπους σε 

FAT SAT. 

12. τα οξέα οστεοπορωτικά

κατάγματα, τα οποία δεν έχουν 

ακόμη υποστεί απώλεια του 

ύψους των εμπλεκομένων 

σπονδυλικών σωμάτων, 

μπορεί να δ/δ από ΑΜ τύπου Ι 

με βάση την παρουσία 

γραμμικής ζώνης χαμηλής 

έντασης μαγνητικού σήματος, 

παράλληλη σχεδόν με την άνω 

τελική πλάκα. 

13. ΑΜ τύπου I

παρουσιάζονται με 

ανομοιογενή ένταση του 

σήματος των γειτονικών 

τελικών πλακών και του 

μεσοσπονδύλιου δίσκου.



 ……… η απεικόνιση με ΜΤ είναι η μέθοδος επιλογής για την ακριβή 

αξιολόγηση των εκφυλιστικών αλλοιώσεων  των τελικών πλακών και 

τη διαφοροποίηση τους από άλλες παθολογικές καταστάσεις που 

μπορεί να μιμηθεί. 

 ……… οι Ακτινολόγοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη διαφορική 

διάγνωση των ΑΜ στην ΜΤ για την αποφυγή λανθασμένης 

διάγνωσης.
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