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Σημείο κενού δέλτα σε θρόμβωση κόλπων
Παρατηρείται σε περιπτώσεις θρόμβωσης του άνω οβελιαίου κόλπου στην ΥΤ και
στη ΜΤ με σκιαγραφικό. Απεικονίζεται ως μια κεντρική τριγωνική μη
σκιαγραφούμενη περιοχή εντός του κόλπου, η οποία αντιστοιχεί στο θρόμβο που
περιβάλλεται από ένα ενισχυόμενο περίγραμμα.

Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις ως προς την παθοφυσιολογία του σημείου του κενού, μεταξύ των οποίων:
α. επανασηραγγοποίηση γύρω απο τον θρόμβο β. διεύρυνση μικρών φλεβών παρακείμενα της σκληράς μήνιγγας c.πάχυνση και αυξημένη
ενίσχυση της της σκληράς μήνιγγας.
Το σημείο συχνα δεν αναδεικνύεται κατά την οξεία φάση (<1 εβδομάδα), λόγω της υπέρπυκνης απεικόνισης του θρομβου, ή κατά την
χρόνια φάση, λόγω επανασηραγγοποίησης του θρόμβου.



Σημείο ουράς της σκληράς 
μήνιγγας σε μηνιγγιώματα

Το σημείο παρατηρείται στις Τ1 
ακολουθίες με γαδολίνιο. Συχνά 
παρακείμενα των μηνιγγιωμάτων 
απεικονίζεται ένα τμήμα της σκληράς 
διογκωμένο και με έντονη ενίσχυση, 
με σχήμα που μοιάζει με ουρά. 
Το σημείο παρουσιάζει μεγάλη 
ευαισθησία (50-80%) για τα μηνιγγιώματα 
αλλά χαμηλή ειδικότητα, καθότι μπορεί να 
ανευρεθεί και σε άλλου τύπου βλάβες, 
κυρίως νεοπλάσματα. 
Μπορεί να οφείλεται σε αντιδραστική 
υπεραιμία και συμφόρηση της μήνιγγας, 
αλλά και σε διήθηση από νεοπλασματικά 
κύτταρα.



Kεφαλή μεδούσης σε φλεβώδες 
αγγείωμα

Αντιστοιχεί σε ένα δίκτυο διατεταμένων 
ανώμαλων φλεβών με ακτινωτή 
κατανομή, οι οποίες συγκλίνουν 
σε μια κεντρική φλέβα, που με τη σειρά 
της εκβάλλει σε μια φλοιική φλέβα, σε 
ένα φλεβώδη κόλπο της σκληράς
ή στο εν το βάθει φλεβικό σύστημα.Το 
σημείο παρατηρείται στην ΥΤ με 
σκιαγραφικό, στη ΜΤ και στην ψηφιακή 
αγγειογραφία κατά τη φλεβική 
φάση.Αποτελεί την
πιό συχνή αγγειακή ανωμαλία του 
εγκεφάλου. 



Aλατοπίπερο σε παραγαγγλίωμα

Παρατηρείται στις ακολουθίες Τ1 
προσανατολισμού. Το αλάτι 
αντιστοιχεί σε περιοχές υψηλού 
σήματος λόγω υποξείας 
αιμορραγίας. Το πιπέρι αντιστοιχεί 
σε περιοχές χαμηλού σήματος 
λόγω κενού ροής μικρών αγγείων 
εντός της βλάβης.
Το σημείό παρουσιάζει υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα για τα 
παραγαγγλιώματα αλλά μπορεί 
να παρατηρηθεί και σε άλλες 
υπεραγγειούμενες βλάβες με εστίες 
αιμορραγίας, όπως π.χ οι 
μεταστάσεις από Ca νεφρού ή 
θυρεοειδούς.



Απεικόνιση οπτικού νεύρου δίκην γραμμών τραμ σε μηνιγγίωμα 
του οπτικού περιβλήματος

Παρατηρείται στην ΥΤ και στην ΜΤ με σκιαγραφικό, σε εγκάρσιες 
τομές. Χαρακτηρίζεται από μια κεντρική υπόπυκνη-χαμηλού 
σήματος γραμμοειδή περιοχή, που αντιστοιχεί στο οπτικό νεύρο, 
η οποία περιβάλλεται από δύο ενισχυόμενες γραμμοειδείς 
περιοχές, που αντιστοιχούν στο προσβεβλημένο από το 
μηνιγγίωμα περίβλημα του νεύρου. Το σημείο είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο για τη ΔΔ του μηνιγγιώματος από το γλοίωμα του 
οπτικού νεύρου, καθότι στο γλοίωμα δεν παρατηρείται ενίσχυση 
των ελύτρων.
Άλλες παθολογίες στα πλαίσια των οποίων μπορεί να 
παρατηρηθεί το σημείο αποτελούν ο κογχικός ψευδοόγκος, η 
περιοπτική νευρίτιδα, η σαρκοείδωση, η λευχαιμία, το λέμφωμα
και οι μεταστάσεις.

Νέφος καπνού στη νόσο Moya-Moya

Παρατηρείται στην κλασσική αγγειογραφία 
και λιγότερο συχνά στην ΥΤ ή στην ΜΤ 
αγγειογραφία. Οφείλεται στην παρουσία 
ενός δικτύου μικρών ανώμαλων αγγείων 
που λειτουργούν ως παράπλευρο δίκτυο 
που αναπτύσσεται λόγω στένωσης ή 
απόφραξης της υπερκλείδιας μοίρας της 
έσω καρωτίδας  και του εγγύς τμήματος 
των αγγείων του κύκλου του Willis. 



Σημείο Γομφίου (Molar Tooth Sing)

• Αδυναμία χιασμού άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών 

μεσεγκεφάλου Οριζόντια πορεία σκελών σε εγκάρσια 

απεικόνιση( ΥΤ, ΜΤ)

• Μείωση της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του μεσεγκεφάλου

• Εμβύθινση μεσοσκελιαίας δεξαμενής

• Ορατό σε σύνδρομο Joubert



Σημείο Σταυρού (Hot cross bun Sing)

• Απώλεια νευρώνων εγκαρσίων γεφυροπαρεγκεφαλιδικών ινών.       

Αυξημένη ΕΣ γέφυρας ( Τ2W), εν είδη σταυρού

• Διατήρηση ινών καλύπτρας γέφυρας, φλοιονωτιαίων

• Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων ( MSA- c) 



Σημείο Χτυπήματος Σπάθης (“En coup de sabre”)

Εστία δίκην φλοιού κρεμμυδιού (Onion skin sign)
• Εναλλασσόμενες ζώνες απομυελίνωσης, μυελίνωσης        εν είδη ομόκεντρων 

ανώμαλων κύκλων ( Τ1W , T2 W, ενίσχυση - ενεργότητα ;)

• Baló's concentric sclerosis

Γραμμοειδής μετωποβρεγματική 
αλλοίωση – συνοδός ημιατροφία 
προσώπου
Εστιακό σκληρόδερμα



Σημείο Ματιού Τίγρης (Εye of Tiger Sign)

• Παθολογική συσσώρευση σιδήρου       Παθολογικά 

χαμηλή ένταση σήματος   στην ωχρά σφαίρα που 

περιβάλλει κεντρική αυξημένης έντασης σήματος εστία

• Ηallervorden – Spatz σύνδρομο (NBIA)
• Προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση 

• Φλοιοβασική γαγγλιονική εκφύλιση



Σημείο Υπέρπυκνης Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας
• Υπέρπυκνη Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία( ΥΤ) λόγω θρόμβωσης

• Πρώιμο σημείο ισχαιμίας
• Ψευδώς παθολογική: αποτιτανώσεις βρεγματικού λοβού, υπαραχνοειδής αιμορραγία
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