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• Σκοπός: Η παρουσίαση των απεικονιστικών ευρημάτων (Μαγνητικής Τομογραφίας και 
Υπερήχων) σε βλάβες των περιφερικών νεύρων.

• Υλικό-Μέθοδοι: Η έγχρωμη Doppler Υπερηχοτομογραφία συνιστά πολύτιμο εργαλείο 
εκτίμησης των περιφερικών νεύρων λόγω του ότι σαν μέθοδος είναι φθηνή, 
διαθέσιμη, προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικού ελέγχου, σύγκρισης με την άλλη 
πλευρά και επιτρέπει την εξέταση διαφορετικών ανατομικών περιοχών στην ίδια 
συνεδρία. Η Μαγνητική Τομογραφία υπερέχει στην απεικόνιση εν τω βάθει δομών, 
είναι αναπαραγώγιμη και σαν μέθοδος αντικειμενική. Συνηθέστερα, η παθολογία του 
Περιφερικού Νευρικού Συστήματος (ΠΝΣ) οφείλεται σε κάκωση, πίεση ή παρουσία 
όγκου. Καλή γνώση της ανατομίας, της συμπτωματολογίας και η ικανότητα 
πραγματοποίησης κλινικής εξέτασης συμπληρώνουν το έργο της απεικονιστικής 
διερεύνησης του ΠΝΣ. Απαιτείται επίσης βασική γνώση ηλεκτρομυογραφήματος. 

• Αποτελέσματα: Σε περίπτωση παθολογίας του ΠΝΣ, τα απεικονιστικά ευρήματα 
συμπεριλαμβάνουν διόγκωση ή λέπτυνση του νεύρου, παρουσία αγγείωσης, 
μεταβολές στην ηχωγένεια ή στο σήμα των νεύρων καθώς και ανάδειξη εξωνευρικών
αιτίων συμπίεσης. Ενίοτε μπορεί να αναδειχθεί παθολογική ενίσχυση μετά την ε.φ. 
χορήγηση σκιαγραφικού (η Μαγνητική Νευρογραφία δεν παρουσιάζεται στην 
παρούσα εργασία). Τέλος, ο Μαγνητικός Συντονισμός αποτελεί ιδανική μέθοδο 
ανάδειξης των οξέων ή χρονίων απονευρωτικών φαινομένων των μυών, συντελώντας 
στον εντοπισμό του πάσχοντος περιφερικού νεύρου.



Πίεση επί του μέσου νεύρου ισοϋψώς του εγκαρσίου συνδέσμου (ΣΚΣ). .LS.

Διφυές μ. νεύρο (ΣΚΣ). .TS.

Παραμένουσα εμβρυική μέση αρτηρία (ΣΚΣ) . TS.
Mτχ αλλαγές - ουλώδης ιστός σε υποτροπιάζον ΣΚΣ . LS.



Οίδημα των μυών του θέναρος λόγω πίεσης του 

ανάστροφου κλάδου του μ. νεύρου .STIR tra.

Nεύρωμα Morton συνεχόμενο με το μεσοδακτύλιο ν. LS
Νεύρωμα Morton. Τ1 fs Gd.

Eπιτροχίλιος αγκωνιαίος μυς ασκεί πίεση στο ωλένιο ν. TS.



α. Eπιτροχίλιος αγκωνιαίος μυς ασκεί πίεση στο ωλένιο ν. TS.

β. Φυσιολογική απεικόνιση ετερόπλευρα. LS.

α. Διόγκωση του ωλενίου ν. κεντρικώτερα . LS. β. Διόγκωση του ωλενίου ν. κεντρικώτερα. STIR sag.



Ουλώδης μτχ ιστός πέριξ του ωλενίου ν. TS.

Σ. τετράπλευρου χώρου: χρόνια απονευρωτικά 
φαινόμενα από τον ελάσσονα στρογγύλο μ. T1 cor.

Σ. τετράπλευρου χώρου: υποξέα απονευρωτικά
φαινόμενα από τον ελάσσονα στρογγύλο μ. PD fs cor.

Πίεση επί του κνημιαίου ν. από γάγγλιο στον ταρσιαίο σωλήνα. TS.



Περίσσεια λιπώδους ιστού στην περιοχή του ταρσιαίου
σωλήνα προκαλεί συμπτώματα από πίεση στο κνημιαίο ν. TS.

Περονιαία νευροπάθεια λόγω απώλειας βάρους. Το 
περονιαίο ν. απεικονίζεται διογκωμένο κεντρικώτερα. LS.

Οξέα απονευρωτικά φαινόμενα από το 
πρόσθιο διαμέρισμα. PD fs tra.

Σβάννωμα περονιαίου ν. LS.



Λιπωμάτωση του ισχιακού ν. (αρ). Τ1 cor. Θλάση του περονιαίου ν. συνεπεία κάκωσης. TS.

Πλεγματοειδές νευροίνωμα σε Νευροινωμάτωση II. 

Σημείο του στόχου. STIR cor.

Πλεγματοειδές νευροίνωμα και μονήρη
νευροινώματα σε Νευροινωμάτωση II. Σημείο του

στόχου. STIR cor.



Νεύρωμα κολοβώματος ισχιακού ν. STIR cor.
Γάγγλιο της αστραγαλοπερονιαίας άρθρωσης 
επεκτεινόμενο στον  έξω κλάδο του εν τω βάθει
περονιαίου ν. STIR sag.



Συμπεράσματα

• Τόσο ο Μαγνητικός Συντονισμός όσο και η έγχρωμη Doppler Υπερηχοτομογραφία
αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην απεικόνιση των βλαβών των περιφερικών 
νεύρων. 

• Εν τούτοις, απαιτείται άριστη γνώση της ανατομίας και της κλινικής εικόνας. 

• Η ακριβής διάγνωση σηματοδοτεί την επιτυχία της  θεραπευτικής παρέμβασης.


