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ΕΝτΟπίΣτίκή 1

 1 ή διαγνωστική συλλογιστική στη 
νευρολογία, το νευρολογικό ιστορικό  
και η εξέταση 1
Εντοπιστική νευρολογική διαγνωση: 

προσδιορίζοντας που είναι η βλάβη 1
Η πορεία στο χρόνο στη νευρολογική διαγνωση: 

προσδιορίζοντας ποιο είναι το πρόβλημα 2
Συνδεδεμένα συμπτώματα και σημεία στη 

νευρολογική διαγνωση 3
Εισαγωγή στη νευρολογική εξέταση  4

 2 Εισαγωγή στη νευροαπεικόνιση και στην 
ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 13
Η νευροαπεικόνιση στην κλινική πράξη 13
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Μέθοδοι Πυρηνικής Ιατρικής: Τομογραφία 

Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission 
Tomography - PET) και Υπολογιστική 
Τομογραφία Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου 
(Single Photon Emission Computed 
Tomography–SPECT) 24

Νευροαπεικόνιση του νωτιαίου μυελού (Ν.Μ.) 
(Εικόνα 2–12) 24

Η ανάλυση του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού 
(Πίνακας 2–2) 25

 3 Σύνοψη της ανατομίας του νευρικού 
συστήματος 29
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και Περιφερικό 

Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ)  29
Ημισφαίρια και λοβοί του εγκεφάλου 30
Φαιά και λευκή ουσία στον εγκέφαλο και στο 

νωτιαίο μυελό 32
Οι μήνιγγες: Τα περιβλήματα του εγκεφάλου και 

του νωτιαίου μυελού  32
Οι φλεβώδεις κόλποι του εγκεφάλου 33

Το κοιλιακό σύστημα και η ροή του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού 35

 4 ή κινητική και η σωματοαισθητική οδός και 
προσέγγιση της μυϊκής αδυναμίας και της 
διαταραχής αισθητικότητας 37
Τα φλοιονωτιαία δεμάτια 37
Τα φλοιοπρομηκικά δεμάτια 40
Σωματοαισθητικές οδοί για το σώμα 40
Εντοπιστική διαγνωστική κινητικών και αισθητικών 

ελλειμμάτων 43
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Ανατομία του νωτιαίου μυελού 47
Οργάνωση των μακρών οδών (δεματίων) του 

νωτιαίου μυελού 47
Μυελικά σύνδρομα  48
Οι νωτιαίες οδοί για τον έλεγχο του εντέρου και 

της ουροδόχου κύστης  51
Αίτιες μυελοπάθειας 51

 6 ή οπτική οδός και η προσέγγιση της 
απώλειας όρασης 53
Ανατομία της οπτικής οδού 53
Προσέγγιση της απώλειας όρασης  54
Διαταραχές της οπτικής γνωσίας  57

 7 τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και αγγειακά 
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Φλοιικές περιοχές  59
Υποφλοιώδεις δομές: θάλαμος και βασικά 
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Η αρτηριακή παροχή των εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων 64
Κλινικά σύνδρομα σχετιζόμενα με περιοχές 

αιμάτωσης των εγκεφαλικών αγγείων 66
 8 ή παρεγκεφαλίδα και η προσέγγιση της 

αταξίας 75
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Η αρτηριακή παροχή της παρεγκεφαλίδας 78
Προσέγγιση της αταξίας  78

 9 το εγκεφαλικό στέλεχος και τα κρανιακά 
νεύρα 83
Επισκόπηση της ανατομίας του εγκεφαλικού 
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