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  ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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Απεικόνιση Τανυστή Διάχυσης (DTI) 
και Δεσμιδογραφία
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ΕΙΚΟΝΑ 8-1 Περιορισμός της Διάχυσης σε Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο της Αριστερής Μέσης Εγκε-
φαλικής Αρτηρίας A, Αυξημένη ένταση σήματος σε ακολουθία DWI στην περιοχή άρδευσης από τον 
κατώτερο κλάδο της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (βέλος). B, Ο χάρτης ADC αναδεικνύει χα-
μηλό σήμα στην αντίστοιχη περιοχή του αυξημένου σήματος στη DWI (βέλος), επιβεβαιώνοντας τον 
περιορισμό της διάχυσης.
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ΕΙΚΟΝΑ 8-2 “T2 Shine-through” σε μια περίπτωση Συνδρόμου Οπίσθιας Αναστρέψιμης Εγκεφαλοπά-
θειας (PRES). A, Στην FLAIR ακολουθία, αναδεικνύεται παθολογικό, αυξημένης έντασης σήμα στον 
φλοιό και στην υποφλοιώδη λευκή ουσία των ινιακών λοβών (βέλη) σε παιδί με υπερτασική κρίση και 
νέα νευρολογικά σημεία. Αντίστοιχα αυξημένο σήμα στην ακολουθία DWI (βέλη) (B) και αυξημένο 
σήμα στο χάρτη ADC (βέλη) (Γ) συμβατό με T2 Shine-through και όχι με περιορισμό διάχυσης.
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ΕΙΚΟΝΑ 8-3 Απεικόνιση DWI σε Εγκεφαλικό Απόστημα. A, Εγκάρσια τομή Τ1 ακολουθίας, μετά την 
έγχυση σκιαγραφικού, αναδεικνύει μία συλλογή υγρού με δακτυλιοειδή ενίσχυση που δρα χωροκα-
τακτητικά στο τρίγωνο της αριστερής πλάγιας κοιλίας (βέλος). B, Η ακολουθία DWI εμφανίζει υψη-
λό σήμα στην αποστηματική κοιλότητα (βέλος). Γ, Ο χάρτης ADC παρουσιάζει χαμηλό σήμα (βέλος), 
συμβατό με περιορισμό της διάχυσης λόγω του πυώδους περιεχομένου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8-1 Λεξικό Όρων στην Απεικόνιση 
Διάχυσης (DWI) και στην Απεικόνιση  Τανυστή 
Διάχυσης (DTI).

Όρος Ορισμός

Ισοτροπία 
(isotropy)

Ομοιομορφία των φυσικών 
ιδιοτήτων ενός μορίου σε 
όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή 
η απουσία κάθε είδους 
πολικότητας

Ανισοτροπία 
(anisotropy)

Το αντίθετο της ισοτροπίας, 
η πολικότητα ή 
κατευθυντικότητα

Ιδιοτιμή 
(eigenvalue)

Η μαθηματική ιδιότητα ενός 
τανυστή (διάνυσμα) που 
σχετίζεται με το μέγεθος και 
την κατεύθυνση

Κλασματική 
ανισοτροπία 
(fractional 
anisotropy)

Δείκτης μέτρησης του βαθμού 
ανισοτροπίας (0 για την 
ισοτροπία και 1 για την πλήρη 
ανισοτροπία)

ADC Σύστημα μέτρησης της 
ελευθερίας της διάχυσης του 
νερού σε συγκεκριμένο ιστό. 
Αυξημένος ΑDC = αυξημένη 
ικανότητα διάχυσης

Δεσμιδογραφία 
(tractography)

Μέθοδος μετα-επεξεργασίας 
δεδομένων τανυστή διάχυσης 
για τη δημιουργία εικόνων 
που αντιπροσωπεύουν οδούς 
νευρικών ινών

Τανυστής 
(tensor)

Το μέγεθος και η κατεύθυνση 
της διάχυσης. Χρησιμοποιείται 
όπως ο όρος διάνυσμα. Μία 
μήτρα 3 × 3 χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό ενός τανυστή.

ADC, Φαινομενικός συντελεστής διάχυσης.

ΕΙΚΟΝΑ 8-4 Χρωματικός Χάρτης Δεσμιδογραφί-
ας (Διανυσματικός Χάρτης) που απεικονίζει τις 
Δέσμες Λευκής Ουσίας Σημειώστε ότι το κόκ-
κινο υποδηλώνει δέσμες με κατεύθυνση από τα 
αριστερά προς τα δεξιά, το μπλε υποδηλώνει δέ-
σμες με κεφαλουραία κατεύθυνση και το πράσι-
νο με προσθιοπίσθια κατεύθυνση.
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Αιματική Διήθηση (Perfusion)
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ΕΙΚΟΝΑ 8-5 Απεικόνιση Τανυστή Διάχυσης. Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα εγκεφαλικού στελέχους 
αριστερά, σε αγόρι 5 ετών, που επεκτείνεται στο μέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος. Δεσμιδογραφία (A) 
και τρισδιάστατη αναπαράσταση των νευρικών ινών του αριστερού πλάγιου φλοιονωτιαίου δεματίου 
(B, εγκάρσια, Γ οβελιαία, Δ στεφανιαία) που γίνεται για το χειρουργικό σχεδιασμό. To αριστερό πλάγιο 
φλοιονωτιαίο δεμάτιο (βέλος) επιπροβάλλεται στις ανατομικές εικόνες. Παρατηρείστε το φλοιονωτι-
αίο δεμάτιο (βέλος) παρεκτοπισμένο προς τα έσω από την ευμεγέθη μάζα του στελέχους (κεφαλή βέ-
λους). (Εικόνες με την ευγενική παραχώρηση του James L. Leach, MD.) 
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Μαγνητική Φασματοσκοπία 
(Magnetic Resonance Spectroscopy)
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-
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ΕΙΚΟΝΑ 8-6 Φυσιολογική Short Echo Μονήρους Ογκοστοιχείου (Single Voxel) 1H-Mαγνητική Φασματο-
σκοπία. Το ογκοστοιχείο είναι στα αριστερά βασικά γάγγλια. Παρατηρείστε τη φυσιολογική κλιμακωτή 
σχέση των κορυφών της χολίνης (Cho: 3.2 ppm), κρεατινίνης (Cr: 3.0 ppm), και NAA (NAA: 2.0 ppm). Παρα-
τηρείται επίσης μια κορυφή που συνδέεται με τη Μυοϊνοσιτόλη (mI: 3.6 ppm). Η θέση της παθολογικής κο-
ρυφής του γαλακτικού (δεν παρουσιάζεται σε αυτό το φυσιολογικό παράδειγμα) βρίσκεται στα 1.3 ppm.
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ΕΙΚΟΝΑ 8-7 Παθολογική Φασματοσκοπία (TE:135) σε Παιδί με Υπερσκηνιδιακό Πιλοκυτταρικό 
Αστροκύττωμα Παρατηρείστε την υψηλή κορυφή της χολίνης και τη χαμηλή της αζωτο-ακετυλο-
ασπαρτάτης, τυπική νεοπλασμάτων. Σημειώνεται επίσης βαθμός ανύψωσης του γαλακτικού, που 
απεικονίζεται ως ανεστραμμένη διπλή κορυφή στα 1.3 ppm. Παρόλο που το πιλοκυτταρικό αστρο-
κύττωμα αποτελεί όγκο χαμηλού βαθμού κακοήθειας, τα φάσματα μπορεί να μιμούνται μια περισσό-
τερο επιθετική βλάβη.
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ΕΙΚΟΝΑ 8-8 Παθολογική Φασματοσκοπία σε Νεογνό με Ιστορικό Υποξικής ισχαιμικής Βλάβης. A, Φα-
σματοσκοπία πολλαπλών ογκοστοιχείων με ακολουθία short echo (TE:35) στα αριστερά βασικά γάγ-
γλια. Παρατηρείστε τη μεγάλη διπλή κορυφή στα 1.3 bpm (βέλη), πιθανώς συνδυασμός λιπιδίων και 
γαλακτικού. B, Η φασματοσκοπία μονήρους ογκοστοιχείου (TE:135) επιβεβαίωσε την παρουσία του 
γαλακτικού, με την εικόνα ανεστραμμένης διπλής κορυφής στα 1.3 bpm (βέλος).
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Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία
-

-

-

ΕΙΚΟΝΑ 8-9 Φυσιολογική Φασματοσκοπία Νεογνού. Η φασματοσκοπία πολλαπλών ογκοστοιχείων 
short echo των εν τω βάθει δομών της φαιάς ουσίας σε φυσιολογικό νεογνό εμφανίζει χαμηλή κορυ-
φή της αζωτο-ακετυλοασπαρτάτης συγκριτικά με τα επίπεδα της χολίνης και της μυοϊνοσιτόλης. Αυτό 
είναι χαρακτηριστικό της νεογνικής περιόδου και δε θα πρέπει να συγχέεται με την παθολογική μείω-
ση της αζωτο-ακετυλοασπαρτάτης.
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ΕΙΚΟΝΑ 8-10 Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI). Παιδί δεξιόχειρας με χρόνιες επιληπτικές 
κρίσεις και φλοιώδη δυσπλασία του δεξιού μετωπιαίου λοβού (δεν απεικονίζεται). Προεγχειρητικός 
έλεγχος για το επικρατούν ημισφαίριο για τις γλωσσικές λειτουργίες - δοκιμασία παραγωγής ρημά-
των. A-ΣΤ, περιοχές σημαντικής μεταβολής του σήματος που σχετίζονται με το φαινόμενο BOLD (πορ-
τοκαλί-κίτρινες περιοχές) κατά την σιωπηλή παραγωγή λόγου παρατηρούνται κυρίως στην αριστερή 
πλευρά, συμπεριλαμβανομένου του αριστερού κατώτερου μετωπιαίου λοβού, γεγονός συμβατό με 
την επικράτηση του αριστερού ημισφαιρίου στο λόγο.
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  ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
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Υποεπενδυματική Αιμορραγία
-

ΕΙΚΟΝΑ 8-11 Φυσιολογικά Ευρήματα σε Οβελιαίες τομές Υπερηχογραφήματος Εγκεφάλου Πρόωρου 
Νεογνού A, Μέση οβελιαία τομή αναδεικνύει τις φυσιολογικές δομές της μέσης γραμμής, οι οποίες 
περιλαμβάνουν το μεσολόβιο (κεφαλές βελών), τον σκώληκα της παρεγκεφαλίδας (C), και την τέταρ-
τη κοιλία (βέλος). Σημειώστε τη φυσιολογικά αυξημένη ηχογένεια του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας. 
B, Παραοβελιαία τομή απεικονίζει τη φυσιολογική κερκοφοροθαλαμική εντομή (βέλος), μεταξύ του 
κερκοφόρου πυρήνα (C) και του θαλάμου (T). Παρατηρείστε το χοριοειδές πλέγμα (κεφαλές βελών).
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ΕΙΚΟΝΑ 8-12 Υπερηχογράφημα του Ενδοκράνι-
ου Εξωεγκεφαλικού Χώρου. A, Υπερηχογράφη-
μα διαμέσου της πρόσθιας πηγής με ηχοβολέα 
υψηλής διακριτικής ικανότητας αναδεικνύει 
τους υπαραχνοειδείς χώρους αμφοτερόπλευ-
ρα (μεταξύ των βελών). Μικρή υποσκληρίδια 
συλλογή παρατηρείται αριστερά (μεταξύ των 
κεφαλών των βελών). B, Ο έλεγχος με Doppler 
αναδεικνύει τη φυσιολογική πλούσια αγγείω-
ση των υπαραχνοειδών χώρων. Παρατηρήστε 
ότι μερικές διατιτραίνουσες φλέβες είναι ορατές 
εντός της παθολογικής υποσκληρίδιας συλλογής 
(κεφαλή βέλους).

ΕΙΚΟΝΑ 8-13 Υπερηχογράφημα του Οπίσθιου 
Βόθρου μέσω της Μαστοειδούς Πηγής σε Δύο Δι-
αφορετικούς Ασθενείς. Παρατηρήστε ότι οι ει-
κόνες είναι προσανατολισμένες με το πρόσθιο 
μέρος της κεφαλής του ασθενούς στην αριστε-
ρή πλευρά της εικόνας και το οπίσθιο στη δεξιά 
πλευρά της εικόνας. A, Φυσιολογικά παρεγκε-
φαλιδικά ημισφαίρια (κεφαλές βελών) και σκώ-
ληκας παρεγκεφαλίδας (V). B, Διαφορετικός 
ασθενής παρουσιάζει εστία αιμορραγίας κατά 
μήκος της πλάγιας, κάτω επιφάνειας του δεξι-
ού παρεγκεφαλιδικού ημισφαιρίου (βέλος) που 
απεικονίζεται μόνο στις λήψεις διαμέσου της μα-
στοειδούς πηγής.
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Υποξική Ισχαιμική Προσβολή 
και Βλάβη Λευκής Ουσίας λόγω 
Προωρότητας

ΕΙΚΟΝΑ 8-14 Ενδοκοιλιακή Αιμορραγία Βαθ-
μού III. A, Παραοβελιαία υπερηχογραφική τομή, 
όπου απεικονίζεται ηχογενές μόρφωμα (βέλη) 
στην κερκοφοροθαλαμική αύλακα, συμβατό με 
υποεπενδυματική αιμορραγία. B, Στεφανιαία 
τομή, απεικονίζεται και πάλι η υποεπενδυματική 
αιμορραγία στη δεξιά κερκοφοροθαλαμική αύ-
λακα (βέλος) με συνοδό διάταση της δεξιάς πλά-
γιας κοιλίας (κεφαλές βελών), εικόνα συμβατή 
με αιμορραγία βαθμού ΙΙΙ. Παρατηρείστε τη λεία 
απεικόνιση του εγκεφαλικού παρεγχύματος και 
την σημαντικά ελαττωμένη αυλάκωση, απεικόνι-
ση συμβατή με προωρότητα. 

ΕΙΚΟΝΑ 8-15 Αιμορραγία Δεξιά Βαθμού IV. Στε-
φανιαία υπερηχογραφική τομή. Παρατηρείται 
μία ευμεγέθης ηχογενής αιμορραγική περιοχή 
(βέλη) που καταλαμβάνει την πλάγια κοιλία και 
το παρακείμενο εγκεφαλικό παρέγχυμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8-2 Βαθμοί Ενδοκοιλιακής Αιμορραγίας 

Βαθμός Μορφολογικά Ευρήματα

I Αιμορραγία περιορισμένη  
στη βλαστική στιβάδα

II Ενδοκοιλιακή αιμορραγία χωρίς 
διάταση του κοιλιακού συστήματος

III Ενδοκοιλιακή αιμορραγία με διάταση 
του κοιλιακού συστήματος

IV Ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία
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ΕΙΚΟΝΑ 8-16 Προγεννητική Διάγνωση Αμφο-
τερόπλευρης Αιμορραγίας Βαθμού ΙV σε MΤ Εμ-
βρύου. Η ακολουθία επίπεδης ηχούς (echo 
planar imaging-EPI) παρουσιάζει σφάλμα επιδε-
κτικότητας (susceptibility artifact), συμβατό με 
παρουσία αίματος στις διατεταμένες πλαγίες κοι-
λίες (βέλη) και στην περικοιλιακή λευκή ουσία, 
στην αναμενόμενη ανατομική θέση των εν τω 
βάθει μυελωδών φλεβών (κεφαλές βελών).

ΕΙΚΟΝΑ 8-17 Οξεία, Μη-κοιλοτική Βλάβη Λευκής Ουσίας σε πρόωρο νεογνό ΜΤ εγκάρσια τομή, 
Τ1 ακολουθίας, απεικονίζονται πολλαπλές στικτές εστίες αυξημένου σήματος στην περικοιλιακή λευ-
κή ουσία αμφοτερόπλευρα (A, βέλη, B, κεφαλές βελών). Αυτή η εικόνα είναι συμβατή με πρώιμες 
αλλοιώσεις της λευκής ουσίας στα πρόωρα νεογνά, οι οποίες συχνά δεν απεικονίζονται στο υπερηχο-
γράφημα. Η ακολουθία DWI μπορεί να αναδείξει αντίστοιχες εστίες περιορισμένης διάχυσης (δεν πα-
ρατηρούνται σ’ αυτόν τον ασθενή).


