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To « πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το

«πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson



Σκοπός

Η νόσος του Wilson, γνωστή και ως ηπατοφακοειδής εκφύλιση,

αποτελεί αυτόσωμη υπολειπόμενη γενετική διαταραχή,

με παθολογική συσσώρευση χαλκού στους ιστούς. 

Σκοπός είναι να μελετηθούν, σε μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) 

εγκεφάλου, τα απεικονιστικά ευρήματα που είναι παθογνωμονικά 

της νόσου .



Υλικό και μέθοδοι

Εξετάσθηκαν με ΜΤ εγκεφάλου δύο ασθενείς. 

Η απεικόνιση πραγματοποιήθηκε  εντός μιας εβδομάδος 

από την εκδήλωση της κλινικής εικόνας.

 Οι ασθενείς παρουσίαζαν τρόμο, αταξία και διπολική διαταραχή.

Το πρωτόκολλο απεικόνισης σε μαγνητικό τομογράφο ισχύος

1.5 Τesla περιλάμβανε τις εξής ακολουθίες: 

Τ2 , Τ1 3D/FFE, FLAIR, Diffusion Tensor Imaging.



Aποτελέσματα

Στον πρώτο ασθενή ανεδείχθησαν στα βασικά γάγγλια (κερκοφόρος 

πυρήνας, φακοειδής και θάλαμοι) αμφοτερόπλευρες, συμμετρικές εστίες 

υψηλού σήματος στην Τ2 ακολουθία (Eικ.1). 

Επιπλέον στο μεσεγκέφαλο παρατηρήθηκε υψηλό σήμα στην καλύπτρα 

που σε συνδυασμό με το φυσιολογικά χαμηλό σήμα των ερυθρών 

πυρήνων, της μέλαινας ουσίας και των άνω διδυμίων δημιούργησε την 

εικόνα του «προσώπου του γιγαντιαίου πάντα» (Eικ.2).

 Η μαγνητική τομογραφία του δεύτερου ασθενούς παρουσίασε σε Τ2 

ακολουθία το σημείο του «προσώπου του μικροσκοπικού  πάντα», που 

σχηματίζεται από το συνδυασμό παθολογικά υψηλού σήματος στη 

γέφυρα με το φυσιολογικά χαμηλό σήμα των έσω επιμήκων δεσμίδων σε 

αντίθεση με το υψηλό σήμα του ΕΝΥ στην τέταρτη κοιλία (Εικ.3-4). 

Το «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το «πρόσωπο του 

μικροσκοπικού πάντα»  αποτελούν παθογνωμονικά απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά της νόσου.



FLAIR

Εικ.1 : T2 ακολουθία σε εγκάρσιο 

επίπεδο. Παρατηρείται παθολογικό 

σήμα 

στην κεφαλή του κερκοφόρου 

πυρήνα(λευκό βέλος), στον 

φακοειδή πυρήνα (μαύρο βέλος)

και στον θάλαμο(κυρτό βέλος) 

αμφοτερόπλευρα.

Εικ.2 : T2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο.

Το «προσώπο του γιγαντιαίου πάντα» που 

δημιουργείται από στον μεσεγκέφαλο από 

το παθολογικά υψηλό σήμα στην καλύπτρα 

(μαύρο βέλος)  σε συνδυασμό με το 

φυσιολογικά χαμηλό σήμα των ερυθρών 

πυρήνων (λευκό βέλος), της μέλαινας 

ουσίας και των άνω διδυμίων 

(κυρτό βέλος).



Εικ.3 : T2 ακολουθία σε 

εγκάρσιο επίπεδο. 

Παρατηρείται  παθολογικό 

σήμα στην γέφυρα (βέλος).

Εικ.4 : T2 ακολουθία σε 

εγκάρσιο επίπεδο.

Το «προσώπο του 

μικροσκοπικού  πάντα»,  

σχηματίζεται από το 

συνδυασμό παθολογικά 

υψηλού σήματος στη 

γέφυρα με το φυσιολογικά 

χαμηλό σήμα των έσω 

επιμήκων δεσμίδων (λευκό 

βέλος) σε αντίθεση με το 

υψηλό σήμα του ΕΝΥ στην 

τέταρτη κοιλία (μαύρο βέλος).



Βιβλιογραφία :

1. Wilson’s disease: ‘face of giant panda’ and ‘trident’ signs together. J R Parekh, P R Agrawal. 

Oxford Medical Case Reports 2014(1):16-7.

2. The "double panda sign" in Wilson's disease. DA Jacobs, CE Markowitz, DS Liebeskind, SL Galetta. Νeurol.2003;61(7):969

H νόσος του Wilson  είναι μια κληρονομική νόσος που μεταβιβάζεται με 

υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα και οφείλεται στη μείωση της απέκκρισης 

χαλκού από τα ηπατικά κύτταρα καθώς και τη μειωμένη ενσωμάτωση του στη 

σερουλοπλασμίνη. Aυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των επιπέδων του

χαλκού και την συσσώρευση του στον ηπατικό ιστό, και στη συνέχεια στον 

εγκέφαλο, νεφρό και κερατοειδή χιτώνα. H κλινική εικόνα οφείλεται στη 

τοξικότητα του χαλκού που προκαλεί βλάβη του ήπατος κατά τα πρώτα

στάδια της νόσου και νευρολογική συμπτωματολογία στα προχωρημένα 

στάδια. H ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων κυμαίνεται από 8-50 χρόνων. 

Χωρίς θεραπεία ο θάνατος επέρχεται 1-3 χρόνια μετά την έναρξη των 

νευρολογικών συμπτωμάτων.

Η αναγνώριση στην ΜΤ εγκεφάλου  των χαρακτηριστικών απεικονιστικών 

ευρημάτων του «γιγαντιαίου»  ή του «μικροσκοπικού πάντα» βοηθά στην 

έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου του Wilson

Συζήτηση- Συμπεράσματα
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Σκοπός : Η νόσος του Wilson, γνωστή και ως ηπατοφακοειδής εκφύλιση, αποτελεί αυτόσωμη υπολειπόμενη γενετική διαταραχή, με παθολογική συσσώρευση χαλκού στους ιστούς. Σκοπός

είναι να μελετηθούν, σε μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) εγκεφάλου, τα απεικονιστικά ευρήματα που είναι παθογνωμονικά της νόσου .

Υλικό – Μέθοδος : Εξετάσθηκαν με ΜΤ εγκεφάλου δύο ασθενείς. Η απεικόνιση πραγματοποιήθηκε εντός μιας εβδομάδος από την εκδήλωση της κλινικής εικόνας. Οι ασθενείς παρουσίαζαν

τρόμο, αταξία και διπολική διαταραχή. Το πρωτόκολλο απεικόνισης σε μαγνητικό τομογράφο ισχύος 1.5 Τesla περιλάμβανε τις εξής ακολουθίες: Τ2 , Τ1 3D/FFE, FLAIR, Diffusion Tensor

Imaging.

Αποτελέσματα : Στον πρώτο ασθενή ανεδείχθησαν στα βασικά γάγγλια (κερκοφόρος πυρήνας, φακοειδής και θάλαμοι) αμφοτερόπλευρες, συμμετρικές εστίες υψηλού σήματος στην Τ2

ακολουθία(Eik.1). Επιπλέον στο μεσεγκέφαλο παρατηρήθηκε υψηλό σήμα στην καλύπτρα που σε συνδυασμό με το φυσιολογικά χαμηλό σήμα των ερυθρών πυρήνων, της μέλαινας ουσίας

και των άνω διδυμίων δημιούργησε την εικόνα του «προσώπου του γιγαντιαίου πάντα»(Eικ.2). Η μαγνητική τομογραφία του δεύτερου ασθενούς παρουσίασε σε Τ2 ακολουθία το σημείο του

«προσώπου του μικροσκοπικού πάντα», που σχηματίζεται από το συνδυασμό παθολογικά υψηλού σήματος στη γέφυρα με το φυσιολογικά χαμηλό σήμα των έσω επιμήκων δεσμίδων σε

αντίθεση με το υψηλό σήμα του ΕΝΥ στην τέταρτη κοιλία (Εικ.3-4). Το «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» αποτελούν παθογνωμονικά

απεικονιστικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Συζήτηση- Συμπεράσματα : H νόσος του Wilson είναι μια κληρονομική νόσος που μεταβιβάζεται με υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα και οφείλεται στη μείωση της απέκκρισης χαλκού

από τα ηπατικά κύτταρα καθώς και τη μειωμένη ενσωμάτωση του στη σερουλοπλασμίνη. Aυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των

επιπέδων του χαλκού και την συσσώρευση του στον ηπατικό ιστό, και στη συνέχεια στον εγκέφαλο, νεφρό και κερατοειδή χιτώνα.

H κλινική εικόνα οφείλεται στη τοξικότητα του χαλκού που προκαλεί βλάβη του ήπατος κατά τα πρώτα στάδια της νόσου και

νευρολογική συμπτωματολογία στα προχωρημένα στάδια. H ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων κυμαίνεται από 8-50 χρόνων.

Χωρίς θεραπεία ο θάνατος επέρχεται 1-3 χρόνια μετά τηνέναρξη των νευρολογικών συμπτωμάτων. Η αναγνώριση στην ΜΤ

εγκεφάλου των χαρακτηριστικών απεικονιστικών ευρημάτωντου «γιγαντιαίου» ή του «μικροσκοπικού πάντα» βοηθά στην

έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου του Wilson.

.

Εικ. 2

Βιβλιογραφία :

1. Wilson’s disease: ‘face of giant panda’ and ‘trident’ signs together. J R Parekh, P R Agrawal. Oxford Medical Case Reports 2014(1):16-7.

2. The "double panda sign" in Wilson's disease. DA Jacobs, CE Markowitz, DS Liebeskind, SL Galetta. Neurology 2003;61(7):969. 

FLAIR

Εικ.1 : T2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο. Παρατηρείται 

παθολογικό σήμα  στην κεφαλή του κερκοφόρου πυρήνα

(λευκό βέλος), στον φακοειδή πυρήνα (μαύρο βέλος) 

και στον θάλαμο(κυρτό βέλος) αμφοτερόπλευρα.

Εικ.2 : T2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο.

Το «προσώπο του γιγαντιαίου πάντα» που δημιουργείται από στον 

μεσεγκέφαλο από το παθολογικά υψηλό σήμα στην καλύπτρα (μαύρο 

βέλος)  σε συνδυασμό με το φυσιολογικά χαμηλό σήμα των ερυθρών 

πυρήνων (λευκό βέλος), της μέλαινας ουσίας και των άνω διδυμίων 

(κυρτό βέλος).

Εικ.3 : T2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο. Παρατηρείται 

παθολογικό σήμα στην γέφυρα (βέλος).

Εικ.4 : T2 ακολουθία σε εγκάρσιο επίπεδο.

Το «προσώπο του μικροσκοπικού  πάντα»,  σχηματίζεται από 

το συνδυασμό παθολογικά υψηλού σήματος στη γέφυρα με το 

φυσιολογικά χαμηλό σήμα των έσω επιμήκων δεσμίδων 

(λευκό βέλος) σε αντίθεση με το υψηλό σήμα του ΕΝΥ στην 

τέταρτη κοιλία (μαύρο βέλος).


