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ΣΚΟΠΟΣ

- Η παρουσίαση των απεικονιστικών χαρακτηριστικών της  γυροειδούς 
φλοιϊκής νέκρωσης (laminar necrosis- CLN) του εγκεφαλικού φλοιού με 
Υπολογιστική Τομογραφία (Υ.Τ) και Μαγνητικό Συντονισμό (Μ.Σ)

- Η συσχέτιση αυτών με την παθοφυσιολογία και την παθολογοανατομία
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-Η CLN αποτελεί μια ειδική μορφή φλοιϊκού 
εμφράκτου, που χαρακτηρίζεται από νέκρωση των 
διαφόρων στοιβάδων του εγκεφαλικού φλοιού, 
ιδίως της τρίτης που είναι και πιο ευάλωτη, ως 
συνέπεια ανοξίας  ή υπογλυκαιμίας σε 
καταστάσεις όπως το ισχαιμικά επεισόδια, 
λοιμώξεις, ημικρανίες, status epilepticus και 
δηλητηριάσεις από τοξικά αέρια.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

Σε παθολογοανατομικές μελέτες αναδεικνύεται :

-καταστροφή νευρικών και νευρογλοιακών 
κύτταρων, καθώς και αρτηριδίων

-χωρίς όμως την παρουσία αιμορραγίας ή 
απασβεστώσεων
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Η CLN απεικονιστικά στην μελέτη με Μ.Σ ορίζεται ως φλοιική βλάβη με 
χαρακτηριστικά υψηλό σήμα στην Τ1 ακολουθία, που ακολουθεί την 
πορεία έλικας και εντοπίζεται συνήθως στην μεθόριο περιοχή ( εύρημα 
εμφανές μετά τις 2 πρώτες εβδομάδες)

- Το υψηλό αυτό σήμα αποδίδεται όχι σε αιμορραγική μετατροπή 
ισχαιμικού εμφράκτου, αλλά σε υψηλότερη συγκέντρωση πρωτεϊνών και 
άλλων μακρομορίων, λόγω της βλάβης των νευρώνων, και σε διήθηση 
από μικροφάγα περιέχοντα λίπος, γεγονός που προκαλεί περιορισμό της 
κίνησης των μορίων του νερού και ελάττωση του χρόνου Τ1 ( Τ1 
shortening )
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Το πρώτο, όμως, χρονικά εύρημα στον Μ.Σ είναι ο περιορισμός της 
διάχυσης στα πλαίσια κυτταροτοξικού οιδήματος. Εξαιτίας της πτώσης του 
αιματοεγκεφαλικού φραγμού παρατηρείται εμπλουτισμός της βλάβης την 
I.V χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας.

- Τα ευρήματα στην Υ.Τ συνίστανται σε αυξημένη πυκνότητα σε τμήμα του 
φλοιού με κατανομή έλικας και σύνοδο εμπλουτισμό
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΗ

Τ1 Τ1+C                                           



220 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
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FLAIR
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2 εβδομάδες

0016ac42.lnk
0016ac42.lnk
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O Μ.Σ  αποτελεί την μέθοδο εκλογής   για την διάγνωση της CLN από το πρώιμο 

υποξύ στάδιο, αν και τα ευρήματα είναι παθογνωμονικά μετά τις 2 εβδομάδες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


