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Ο ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας στην πρώιμη 

διάγνωση του Συνδρόμου PRES σε ασθενείς σε

περιτοναϊκή διάλυση : αναδρομική μελέτη



Σκοπός

 Το σύνδρομο PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) 

είναι μια νευρολογική διαταραχή οξείας έναρξης, σοβαρή  αλλά  

αναστρέψιμη όταν θεραπεύεται έγκαιρα. Υπάρχουν λίγα 

καταγεγραμμένα περιστατικά ενηλίκων ασθενών υπό περιτοναϊκή 

διάλυση που εμφάνισαν σύνδρομο Pres. 

 Για τον λόγο αυτό μελετήθηκαν αναδρομικά οι Μαγνητικές Τομογραφίες

(ΜΤ) τριών ενηλίκων ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου και

σύνδρομο Pres. 



Υλικό και μέθοδοι

Οι ασθενείς ήταν 2 γυναίκες και 1 άνδρας με μέση ηλικία 47,2 ± 4,5 έτη. 

Η κλινική εικόνα περιελάμβανε αιφνίδια έναρξη σπασμών σε έναν 

ασθενή, κεφαλαλγία και διαταραχές της όρασης στους τρεις. 

Ταυτόχρονα  η αρτηριακή πίεση των ασθενών ήταν >180/110mmHg

πιθανά λόγω υπερφόρτωσης υγρών.



Aποτελέσματα

Στην ΜΤ παρατηρήθηκαν  περιοχές υψηλού σήματος στις Τ2 και FLAIR

ακολουθίες, στο φλοιό και την υποφλοιώδη λευκή ουσία αμφοτερόπλευρα 

ινιακά στους δύο ασθενείς (Εικ.1Α και Εικ.2Α), ενώ βρεγματοϊνιακά και σε 

μεθόριες ζώνες στο ύψος του ακτινωτού στεφάνου στον τρίτο ασθενή 

(Εικ.3 Α,Β,Γ,Δ). Στους χάρτες διάχυσης οι ανωτέρω περιοχές ανεδείχθησαν με

“ελεύθερη” διάχυση (εικόνα αγγειογενούς οιδήματος) (Εικ.1Γ και Εικ.2Γ και 

Εικ.3 Ε,ΣΤ,Ζ,Η). Μετά τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ο επανέλεγχος με ΜΤ 

(2 εβδομάδες - 2 μήνες) έδειξε πλήρη υποχώρηση των βλαβών (Εικ.1 Β,Δ και

Εικ.2 Β,Δ και Εικ.3 Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η) .



FLAIRΔ

Πριν τη θεραπεία
Μετά τη θεραπεία

Εικ. 1 & 2: FLAIR ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο (Α) παρατηρούνται 

περιοχές υψηλού σήματος στο φλοιό και την υποφλοιώδη λευκή ουσία 

αμφοτερόπλευρα ινιακά (βέλη). Στους χάρτες διάχυσης(Γ) οι ανωτέρω 

περιοχές ανεδείχθησαν με “ελεύθερη” διάχυση (κυρτά βέλη).

Μετά την θεραπεία παρατηρήθηκε υποχώρηση των αλλοιώσεων (Β,Δ).

Εικ.1 Εικ.2



Εικ.3 

Πριν τη θεραπεία

Mετά τη θεραπεία

Πριν τη θεραπεία

Mετά τη θεραπεία

FLAIR ακολουθία σε οβελιαίο επίπεδο: 

παρατηρούνται στις εικόνες Α,Β,Γ αλλοιώσεις 

υψηλού σήματος βρεγματοινιακά (βέλη) και 

πλήρης υποχώρηση αυτών μετά την θεραπεία 

στις εικόνες Δ,Ε,ΣΤ.

Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο(A,B,Γ,Δ):

παρατηρούνται  βλάβες υψηλού σήματος 

βρεγματοινιακά και σε μεθόριες περιοχές στο 

ύψος του ακτινωτού στεφάνου (βέλη). Στους 

χάρτες διάχυσης (Ε,ΣΤ,Ζ,Η)  οι βλάβες 

απεικονίζονται με υψηλό σήμα (βέλη).

Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο(A,B,Γ,Δ) 

και χάρτες διάχυσης (Ε,ΣΤ,Ζ,Η): πλήρης 

υποχώρηση αλλοιώσεων μετά την θεραπεία



Βιβλιογραφία :
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 Το σύνδρομο PRES περιλαμβάνει την εμφάνιση οξείας νευρολογικής 

συμπτωματολογίας με χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα που αποδίδονται σε 

αγγειογενές οίδημα, συχνά αναστρέψιμο, με συνήθη εντόπιση στη φλοιο-υποφλοιώδη 

περιοχή των οπισθίων δομών του εγκεφάλου (κροταφικοί, βρεγματικοί, ινιακοί λοβοί). 

Σχετίζεται με την επίδραση εκλυτικού παράγοντα όπως για παράδειγμα υπέρταση, 

φάρμακα (κυκλοσπορίνη) και υποκείμενη λοίμωξη. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί του 

συνδρόμου δεν είναι πλήρως διευκρινισμένοι. Σημαντικές διακυμάνσεις στην αρτηριακή 

πίεση φαίνεται να διαταράσσουν τους ενδογενείς αγγειακούς αυτορρυθμιστικούς 

μηχανισμούς της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, με συνέπεια την εξαγγείωση πλάσματος 

στο διάμεσο χώρο. Τα ευρήματα της ΜΤ αντιστοιχούν σε περιοχές που εμφανίζουν 

αγγειο-οίδημα που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι παροδικό και αναστρέψιμο.

 Η έγκαιρη κλινική υποψία σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά 

ευρήματα στη ΜΤ εγκεφάλου καθιστούν εφικτή την πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη 

θεραπεία του συνδρόμου Pres με αποτέλεσμα την αποφυγή μη αναστρέψιμων βλαβών. 

Συζήτηση- Συμπεράσματα



Ο ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας στην πρώιμη διάγνωση του Συνδρόμου PRES

σε ασθενείς σε περιτοναϊκή διάλυση : αναδρομική μελέτη.
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Σκοπός : Το σύνδρομο PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) είναι μια νευρολογική διαταραχή οξείας έναρξης, σοβαρή αλλά αναστρέψιμη όταν θεραπεύεται έγκαιρα.

Υπάρχουν λίγα καταγεγραμμένα περιστατικά ενηλίκων ασθενών υπό περιτοναϊκή διάλυση που εμφάνισαν σύνδρομο Pres. Για τον λόγο αυτό μελετήθηκαν αναδρομικά οι Μαγνητικές

Τομογραφίες (ΜΤ) τριών ενηλίκων ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου και σύνδρομο Pres.

Υλικό – Μέθοδοι : Οι ασθενείς ήταν 2 γυναίκες και 1 άνδρας με μέση ηλικία 47,2 ± 4,5 έτη. Η κλινική εικόνα περιελάμβανε αιφνίδια έναρξη σπασμών σε έναν ασθενή, κεφαλαλγία και

διαταραχές της όρασης στους τρεις. Ταυτόχρονα η αρτηριακή πίεση των ασθενών ήταν >180/110mmHg πιθανά λόγω υπερφόρτωσης υγρών.

Αποτελέσματα : Στην ΜΤ παρατηρήθηκαν περιοχές υψηλού σήματος στις Τ2 και FLAIR ακολουθίες, στο φλοιό και την υποφλοιώδη λευκή ουσία αμφοτερόπλευρα ινιακά στους δύο ασθενείς

(Εικ.1Α και Εικ.2Α), ενώ βρεγματοϊνιακά και σε μεθόριες ζώνες στο ύψος του ακτινωτού στεφάνου στον τρίτο ασθενή (Εικ.3 (Α,Β,Γ,Δ). Στους χάρτες διάχυσης οι ανωτέρω περιοχές

ανεδείχθησαν με “ελεύθερη” διάχυση (εικόνα αγγειογενούς οιδήματος) (Εικ.1Γ και Εικ.2Γ και Εικ.3 Ε,ΣΤ,Ζ,Η). Μετά τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ο επανέλεγχος με ΜΤ (2 εβδομάδες - 2

μήνες) έδειξε πλήρη υποχώρηση των βλαβών (Εικ.1 Β,Δ και Εικ.2 Β,Δ και Εικ.3 Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η) .

Συζήτηση- Συμπεράσματα : Το σύνδρομο PRES περιλαμβάνει την εμφάνιση οξείας νευρολογικής συμπτωματολογίας μεχαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα που αποδίδονται σε

αγγειογενές οίδημα, συχνά αναστρέψιμο, με συνήθη εντόπιση στη φλοιο-υποφλοιώδη περιοχή των οπισθίων δομών του εγκεφάλου (κροταφικοί, βρεγματικοί, ινιακοί λοβοί). Σχετίζεται με την

επίδραση εκλυτικού παράγοντα όπως για παράδειγμα υπέρταση, φάρμακα (κυκλοσπορίνη) και υποκείμενη λοίμωξη. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί του συνδρόμου δεν είναι πλήρως

διευκρινισμένοι. Σημαντικές διακυμάνσεις στην αρτηριακή πίεση φαίνεται να διαταράσσουν τους ενδογενείς αγγειακούς αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, με

συνέπεια την εξαγγείωση πλάσματος στο διάμεσο χώρο. Τα ευρήματα της ΜΤ αντιστοιχούν σε περιοχές που εμφανίζουν αγγειο-οίδημα που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι παροδικό

και αναστρέψιμο. Η έγκαιρη κλινική υποψία σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα στη ΜΤ εγκεφάλου καθιστούν εφικτή την πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία του

συνδρόμου Pres με αποτέλεσμα την αποφυγή μη αναστρέψιμων βλαβών .

Εικ. 2

FLAIR

Πριν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία

FLAIR ακολουθία σε οβελιαίο 

επίπεδο: παρατηρούνται στις 

εικόνες Α,Β,Γ αλλοιώσεις 

υψηλού σήματος 

βρεγματοινιακά (βέλη) και 

πλήρης υποχώρηση αυτών 

μετά την θεραπεία στις 

εικόνες Δ,Ε,ΣΤ.

Εικ.2

Δ

Πριν τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία

Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο 

επίπεδο(A,B,Γ,Δ):

παρατηρούνται  βλάβες 

υψηλού σήματος 

βρεγματοινιακά και σε 

μεθόριες περιοχές στο ύψος 

του ακτινωτού στεφάνου 

(βέλη). Στους χάρτες διάχυσης 

(Ε,ΣΤ,Ζ,Η)  οι βλάβες 

απεικονίζονται με υψηλό σήμα 

(βέλη).

Τ2 ακολουθία σε εγκάρσιο 

επίπεδο(A,B,Γ,Δ) και χάρτες 

διάχυσης (Ε,ΣΤ,Ζ,Η): πλήρης 

υποχώρηση αλλοιώσεων μετά 

την θεραπεία

Μετά τη θεραπείαΠριν τη θεραπεία

Εικ.1 

Εικ. 1 & 2: FLAIR ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο (Α) παρατηρούνται περιοχές υψηλού σήματος στο φλοιό και την υποφλοιώδη λευκή ουσία 

αμφοτερόπλευρα ινιακά (βέλη). Στους χάρτες διάχυσης(Γ) οι ανωτέρω περιοχές ανεδείχθησαν με “ελεύθερη” διάχυση (κυρτά βέλη).

Μετά την θεραπεία παρατηρήθηκε υποχώρηση των αλλοιώσεων (Β,Δ).

Πριν τη θεραπεία Μετά τη θεραπεία

Εικ.3
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