
ΦΥΣΙΟΦΥΣΙΟ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗΣΤΗΛΗ



ΜοίρεςΜοίρες τηςτης ΣΣΣΣΑ1-Α7 ΑΜΣΣ

Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα

Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ

Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ

Κόκκυγας
Υπερηχογράφημα
κύησης: Σπονδυλική
στήλη εμβρύου



ΑνατομίαΑνατομία ΑΜΣΣΑΜΣΣ

Α1 άτλας

Α2 άξοναςοδόντας

Α4 εκ των άνω
Σώμα

Εγκάρσιο
τρήμα
σπονδυλική
αρτ. & φλέβα

Νωτιαίος
μυελός

Εγκάρσιο
τρήμα



ΑπλέςΑπλές ακτινογραφίεςακτινογραφίες ΑΜΣΣΑΜΣΣ

ΠρόσθιαΠρόσθια λήψηλήψη –– FF::
1, 1, κλείδακλείδα
2, 12, 1ηη πλευράπλευρά
3, 3, τραχείατραχεία
4, 4, ακανθώδηςακανθώδης απόφυσηαπόφυση

ΑΑ7 7 
5, 5, σπονδυλικόσπονδυλικό σώμασώμα ΑΑ55
6, 6, πλάγιαπλάγια απόφυσηαπόφυση



ΑπλέςΑπλές ακτινογραφίεςακτινογραφίες ΑΜΣΣΑΜΣΣ

ΠλάγιαΠλάγια λήψηλήψη -- ΡΡ::
1, 1, ΘΘ1 1 
2, 2, ακανθώδηςακανθώδης απόφυσηαπόφυση ΑΑ7 7 
3, 3, τόξοτόξο
4, 4, κατάντειςκατάντεις απόφυσηαπόφυση
5, 5, ανάντειςανάντεις απόφυσηαπόφυση
6, 6, ΑΑ2 2 ακανθώδηςακανθώδης απόφυσηαπόφυση
7, 7, οδόνταςοδόντας
8, 8, πρόσθιοπρόσθιο τόξοτόξο ΑΑ11
9, 9, τραχείατραχεία



ΑπλέςΑπλές ακτινογραφίεςακτινογραφίες ΑΜΣΣΑΜΣΣ

ΑΑ//αα οδόνταοδόντα –– άτλανταάτλαντα FF
((διαστοματικήδιαστοματική):):

1, 1, ΑΑ1 1 εγκάρσιαεγκάρσια απόφυσηαπόφυση
2, 2, ΑΑ1 1 πλάγιαπλάγια μάζαμάζα
3, 3, οδόνταςοδόντας
4, 4, ΑΑ1 1 κάτωκάτω αρθρικήαρθρική
απόφυσηαπόφυση

5, 5, ΑΑ2 2 άνωάνω αρθρικήαρθρική
απόφυσηαπόφυση



ΛοξήΛοξή λήψηλήψη ((αριστεράαριστερά
μεσοσπονδύλιαμεσοσπονδύλια τρήματατρήματα))

1, 1, πλευράπλευρά
2, 2, κλείδακλείδα
3, 3, μεσοσπονδύλιαμεσοσπονδύλια τρήματατρήματα
4, 4, αυχέναςαυχένας
5, 5, τραχείατραχεία

ΛοξήΛοξή λήψηλήψη ((δεξιάδεξιά
μεσοσπονδύλιαμεσοσπονδύλια τρήματατρήματα))

1, 1, κλείδακλείδα
2, 2, πλευράπλευρά
3, 3, σπονδυλικάσπονδυλικά τόξατόξα
4, 4, μεσοσπονδύλιομεσοσπονδύλιο τρήματρήμα
5, 5, πλάγιαπλάγια απόφυσηαπόφυση
6, 6, τόξοτόξο



www.radswiki.net/main/index.php?title=File:Cervical-spine-MRI-001.jpg

Στέλεχος Παρεγκεφαλίδα

Νωτιαίος μυελός

Εγκεφαλονωτιαίο
υγρό, ΕΝΥ

Α7 
ακανθώδης
απόφυση

Α7 σπονδυλικό
σώμα

Τραχεία

Α2, οδόντας

Α3-4 
μεσοσπονδύλιο
διάστημα

Μαγνητική τομογραφία ΑΜΣΣ: 
Μέση οβελιαία τομή



ΣύγκρισηΣύγκριση απεικονιστικώναπεικονιστικών μεθόδωνμεθόδων

Α/α ΑΜΣΣ Ρ Αξονική ΑΜΣΣ: μέση
οβελιαία τομή

Μαγνητική ΑΜΣΣ: 
μέση οβελιαία τομή



ΣύγκρισηΣύγκριση απεικονιστικώναπεικονιστικών μεθόδωνμεθόδων
ΑΑ//αα καικαι αξονικήαξονική τομογραφίατομογραφία διαφοράδιαφορά απόαπό
μαγνητικήμαγνητική τομογραφίατομογραφία

ΤοΤο φυσιολογικόφυσιολογικό οστόοστό είναιείναι ηη πιοπιο ««λευκήλευκή»» ανατομικήανατομική
δομήδομή τηςτης εικόναςεικόνας σεσε αντίθεσηαντίθεση μεμε τητη μαγνητικήμαγνητική
τομογραφίατομογραφία

ΑΑ//αα διαφοράδιαφορά απόαπό αξονικήαξονική τομογραφίατομογραφία
ΗΗ αξονικήαξονική τομογραφίατομογραφία είναιείναι τομογραφικήτομογραφική τεχνικήτεχνική, , άραάρα
δενδεν υπάρχουνυπάρχουν επιπροβολέςεπιπροβολές πολλαπλώνπολλαπλών ανατομικώνανατομικών
δομώνδομών
ΔείτεΔείτε στοστο προηγούμενοπροηγούμενο στηνστην αα//αα οιοι οπίσθιεςοπίσθιες ((ανάντειςανάντεις
καικαι κατάντειςκατάντεις αρθρώσειςαρθρώσεις επισκιάζουνεπισκιάζουν τοτο νωτιαίονωτιαίο
σωλήνασωλήνα

ΑξονικήΑξονική τομογραφίατομογραφία, , μαγνητικήμαγνητική τομογραφίατομογραφία καικαι
υπερηχογραφίαυπερηχογραφία είναιείναι τομογραφικέςτομογραφικές τεχνικέςτεχνικές



ΑνατομίαΑνατομία ΘΜΣΣΘΜΣΣ

www.spineuniverse.com/anatomy/spinal-anatomy

ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ

Εκ των άνω Εκ του πλαγίου

Πλευρική απόφυση
σπονδύλουΠλευρική απόφυση

σπονδύλου

Μεσοσπονδύλιο
τρήμα

Ακανθώδης
απόφυσηΑκανθώδης

απόφυση

Εγκάρσια πλευρική
απόφυση



ΑΑ//εςες
ΘΜΣΣΘΜΣΣ

ΘΜΣΣΘΜΣΣ FF::
1, 1, αριστεράαριστερά κοιλίακοιλία
2, 2, αέραςαέρας στοστο θόλοθόλο τουτου
στομάχουστομάχου
3, 3, δεξιόδεξιό ημιδιάφραγμαημιδιάφραγμα
4, 4, οπίσθιαοπίσθια πλευράπλευρά
5, 5, κλείδακλείδα

ΘΜΣΣΘΜΣΣ FF: : 
1, 1, αέραςαέρας στοστο παχύπαχύ έντεροέντερο
2, 2, αέραςαέρας στοστο θόλοθόλο τουτου
στομάχουστομάχου
3, 3, αριστερόαριστερό ημιδιάφραγμαημιδιάφραγμα
4, 4, οπίσθιοοπίσθιο τμήματμήμα πλευράςπλευράς
5, 5, αυχέναςαυχένας τόξουτόξου
6, 6, ακανθώδηςακανθώδης
7, 7, εγκάρσιαεγκάρσια απόφυσηαπόφυση



ΠλαγίαΠλαγία λήψηλήψη ΘΜΣΣΘΜΣΣ
1, 1, δεξιόδεξιό ημιδιάφραγμαημιδιάφραγμα
2, 2, αριστερόαριστερό ημιδιάφραγμαημιδιάφραγμα
3, 3, σπονδυλικόσπονδυλικό σώμασώμα
4, 4, πλευράπλευρά

ΠλαγίαΠλαγία λήψηλήψη ΘΜΣΣΘΜΣΣ
1, 1, οπίθιοοπίθιο τμήματμήμα πλευράςπλευράς
2, 2, VertebralVertebral bodybody
3, 3, μεσοσποδύλιομεσοσποδύλιο
διάστημαδιάστημα

ΑΑ//εςες
ΘΜΣΣΘΜΣΣ



ΑΑ//αα πλάγιαπλάγια
ΘΜΣΣΘΜΣΣ

Σπονδυλικό σώμα
Μεσοσπονδύλιος διάστημα

Αυχένας

Κλείδα

Πλευρές
Ακανθώδης
απόφυση



ΑνατομίαΑνατομία ΟΜΣΣΟΜΣΣ
Οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος

Μηνιγγικός σακκος

Τόξο απονδύλου

Ωχρός σύνδεσμος

Αποφυσιακή άρθρωση

Ακανθώδης απόφυση Ο5

Ρίζες νεύρων ιππουρίδας

Ο5 σπονδυλικό σώμα

Τόξο σπονδύλου

Ανάντεις απόφυση

Ο3 νεύρο

Εγκάρσια απόφυση



Μηνιγγικός
σάκκος

Μυελικός κώνος

Ιππουρίδα

Ρίζες νεύρων

Ιερό

Ο1 τόξο

Ο2 τόξο



Μεσοσπονδύλιος δίσκος Σώμα
σπονδύλου

Οπίσθια
άρθρωση

αυχένας



ΟΜΣΣΟΜΣΣ FF::
1, 1, πλευράπλευρά
2, 2, εγκάρσιαεγκάρσια απόφυσηαπόφυση
3, 3, αυχέναςαυχένας
4, 4, ακανθώδηςακανθώδης απόφυσηαπόφυση
5, 5, ιερόιερό
6, 6, ιερολαγόνιαιερολαγόνια άρθρωσηάρθρωση

Α

ΑΑ//εςες ΟΜΣΣΟΜΣΣ



ΑΑ//εςες ΟΜΣΣΟΜΣΣ

ΟΜΣΣΟΜΣΣ ΡΡ::
1, 1, ιερόιερό
2, 2, ακανθώδηςακανθώδης απόφυσηαπόφυση
3, 3, σπονδυλικόσπονδυλικό σώμασώμα
4, 4, μεσοσπονδύλιοςμεσοσπονδύλιος δίσκοςδίσκος
5, 5, μεσοσπονδύλιομεσοσπονδύλιο τρήματρήμα
6, 6, αυχέναςαυχένας
7, 7, κατάντειςκατάντεις απόφυσηαπόφυση
8, 8, ανάντειςανάντεις απόφυσηαπόφυση
9, 9, πλευράπλευρά



ΑΑ//εςες ΟΜΣΣΟΜΣΣ



ΛοξέςΛοξές λήψειςλήψεις ΟΜΣΣΟΜΣΣ
ΣκυλάκιΣκυλάκι

ΑυτίΑυτί –– ανάντειςανάντεις απόφυσηαπόφυση
ΜάτιΜάτι –– αυχέναςαυχένας
μπροστινόμπροστινό πόδιπόδι –– κατάντειςκατάντεις απόφυσηαπόφυση
ουράουρά –– ανάντιεςανάντιες απόφυσηαπόφυση τηςτης άλληςάλλης
πλευράςπλευράς
πίσωπίσω πόδιπόδι –– κατάντειςκατάντεις απόφυσηαπόφυση τηςτης
άλληςάλλης πλευράςπλευράς

Ανάδειξη της διάμεσης μάζας
– οστό μεταξύ ανάντεις και
κατάντεις αποφύσεων, όπου
συμβαίνει η σπονδυλόλυση

Scottie dog



ΑξονικήΑξονική τομογραφίατομογραφία ΟΜΣΣΟΜΣΣ

ΟβελιαίαΟβελιαία τομήτομή

Ο2 σπονδυλικό
σώμα

Ο2 
ακανθώδης
απόφυση

Ο3-4 
μεσοσπονδύλιος
δίσκος

Μηνιγγικός
σάκκος



Ι1

Ο5

Ο4-5 δίσκος
εκφύλιση

Ο3-4 δίσκος
φυσιολογικός

ΜαγνητικήΜαγνητική τομογραφίατομογραφία ΟΜΣΣΟΜΣΣ μέσημέση
οβελιαίαοβελιαία τομήτομή

Ρίζες νεύρων
ιππουρίδα

http://radiology.med.sc.edu/m-1%20web%20intro%20spine.ppt



ΣύγκρισηΣύγκριση απεικονιστικώναπεικονιστικών μεθόδωνμεθόδων

Α/α ΟΜΣΣ Ρ
Αξονική ΟΜΣΣ: 
μέση οβελιαία τομή

Μαγνητική ΟΜΣΣ: 
μέση οβελιαία τομή



ΣκολίωσηΣκολίωση

ΚυρτότηταΚυρτότητα τηςτης ΣΣΣΣ στοστο
στεφανιαίοστεφανιαίο κυρίωςκυρίως επίπεδοεπίπεδο
ΑιτιολογίαΑιτιολογία
ΙδιοπαθήςΙδιοπαθής
ΣυγγενήςΣυγγενής
ΝευρομυΝευρομυϊϊκήςκής αιτιολογίαςαιτιολογίας
ΣκελετικέςΣκελετικές δυσπλασίεςδυσπλασίες
ΣεΣε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε όγκουςόγκους

Λοξοί ώμοι

Κυρτή ΣΣ

Λοξή πύελος



ΡόλοςΡόλος απεικόνισηςαπεικόνισης
ΚαθορισμόςΚαθορισμός αιτιολογίαςαιτιολογίας
ΕκτίμησηΕκτίμηση σοβαρότηταςσοβαρότητας

ΤρόποςΤρόπος αντιμετώπισηςαντιμετώπισης
ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση θεραπείαςθεραπείας
ΛήψειςΛήψεις

ΠρόσθιαΠρόσθια καικαι πλάγιαπλάγια ΘΜΣΣΘΜΣΣ + + ΟΜΣΣΟΜΣΣ
ΣεΣε έναένα φιλμφιλμ
ΕξεταζόμενοςΕξεταζόμενος όρθιοςόρθιος
ΣεΣε ειδικέςειδικές περιπτώσειςπεριπτώσεις αξονικήαξονική ήή
μαγνητικήμαγνητική τομογραφίατομογραφία

Α/α ΣΣ πρόσθια: Σκολίωση με
συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφος



ΑξονικήΑξονική τομογραφίατομογραφία
ΣτροφήΣτροφή τουτου
σπονδύλουσπονδύλου

ΜαγνητικήΜαγνητική τομογραφίατομογραφία
ΠαραμόρφωσηΠαραμόρφωση
μεσοσπονδυλίωνμεσοσπονδυλίων δίσκωνδίσκων



ΣκολίωσηΣκολίωση
ΜέτρησηΜέτρηση γωνιώνγωνιών γιαγια εκτίμησηεκτίμηση σοβαρότηταςσοβαρότητας

2 κυρτότητες

1 κυρτότητα



ΠόσεςΠόσες κυρτότητεςκυρτότητες
βλέπετεβλέπετε ??

www.goldbamboo.com/pictures-t1714.html
Χρήση νάρθηκα σε μέσο
βαθμό σκολίωσης



ΌτανΌταν ηη σκολίωσησκολίωση είναιείναι
σοβαρήσοβαρή τότετότε γίνεταιγίνεται
χειρουργικήχειρουργική
σταθεροποίησησταθεροποίηση





ΕκφυλιστικούΕκφυλιστικού τύπουτύπου πίεσηπίεση ριζώνριζών -- νεύρωννεύρων

Πρόπτωση
δίσκου

Πάχυνση ωχρού συνδέσμου

Νεύρο

Νωτιαίος
μυελός

Αποφυσιακή
άρθρωση

οστεόφυτα



ΔισκοπάθειαΔισκοπάθεια

ΕκφύλισηΕκφύλιση δίσκουδίσκου
ξεκινάξεκινά απόαπό μικρήμικρή ηλικίαηλικία
αφυδάτωσηαφυδάτωση τουτου δίσκουδίσκου
μείωσημείωση δυνατότηταςδυνατότητας
απορρόφησηςαπορρόφησης
κραδασμώνκραδασμών
ΡήξηΡήξη ινώδουςινώδους δακτυλίουδακτυλίου
ΠροβολήΠροβολή -- ΠρόπτωσηΠρόπτωση
τουτου πηκτοειδούςπηκτοειδούς πυρήναπυρήνα

Εκφύλιση δίσκου

Προβολή δίσκου

Πρόπτωση δίσκου

Αποχωρισμός δίσκου



Παραδείγματα προβλημάτων δίσκων

Φυσιολογικός

Εκφυλισμένος

Αποπλάτυνση
ινώδους
δακτυλίου

Πρόπτωση

Λέπτυνση -
αφυδάτωση

Εκφύλιση δίσκου
& οστεόφυτα
πρόσθια - οπίσθια

Πρόπτωση
δίσκου – πίεση
νεύρου



ΔισκοπάθειαΔισκοπάθεια
ΣτιςΣτις ΑΤΑΤ & & ΜΤΜΤ φαίνεταιφαίνεται οο ίδιοςίδιος οο δίσκοςδίσκος
ΣτηνΣτην αα//αα δενδεν απεικονίζεταιαπεικονίζεται οο μεσοσπονδύλιοςμεσοσπονδύλιος δίσκοςδίσκος
αλλάαλλά, , ηη αφυδάτωσηαφυδάτωση τουτου δίσκουδίσκου προκαλείπροκαλεί στένωσηστένωση τουτου
μεσοσπονδυλίουμεσοσπονδυλίου διαστήματοςδιαστήματος

Μαγνητική τομογραφία ΟΜΣΣ:  
Πρόπτωση δίσκου (άσπρα
βέλη), φυσιολογική ρίζα
(μαύρο βέλος)

Πλάγια ΟΜΣΣ:

Στένωση Ο5-Ι1 
διαστήματος
(Α)



Μαγνητική τομογραφία ΑΜΣΣ: πρόπτωση δίσκου Α5-6 
με πίεση του νωτιαίου μυελού

emedicine.medscape.com/article/340014



ΑξονικήΑξονική τομογραφίατομογραφία
((προβολήπροβολή μεσοσπονδυλίουμεσοσπονδυλίου δίσκουδίσκου, , βέληβέλη))

ΑΜΣΣ
ΟΜΣΣ



ΣτένωσηΣτένωση ΣΣΣΣ
ΠίεσηΠίεση νωτιαίουνωτιαίου μυελούμυελού καικαι
νεύρωννεύρων απόαπό εκφύλισηεκφύλιση
δίσκωνδίσκων καικαι οστεόφυταοστεόφυτα

ΜΤ ΟΜΣΣ: οβελιαία τομή, Ο2-3 εκφύλιση
και οστεόφυτα που πιέζουν την ιππουρίδα

Στένωση
ΟΜΣΣ



ΜΤ ΑΜΣΣ: οβελιαία τομή πίεση νωτιαίου
μυελού από οστεόφυτα (βέλος)

ΑΤ ΟΜΣΣ: οβελιαία τομή

Παρατηρείστε την ελάττωση
μεγέθους των
μεσοσπονδυλίων τρημάτων
κάτω από το φυσιολογικό

Φυσιολογικό
μεσοσπονδύλιο τρήμα

Νεύρο (βέλος)



ΣπονδυλολίσθησηΣπονδυλολίσθηση

Διάμεση
μάζα

Σπονδυλόλυση
Σπονδυλολίσθηση

ΜετατόπισηΜετατόπιση σπονδύλουσπονδύλου ((καικαι όλωνόλων τωντων απόαπό πάνωπάνω) ) σεσε
σχέσησχέση μεμε τοντον επόμενοεπόμενο αίτιααίτια::

ΣυγγενήςΣυγγενής δυσπλασίαδυσπλασία διάμεσηςδιάμεσης μάζαςμάζας
ΤραύμαΤραύμα μεμε κάταγμακάταγμα διάμεσηςδιάμεσης μάζαςμάζας
ΕκφυλιστικούΕκφυλιστικού τύπουτύπου



ΣπονδυλολίσθησηΣπονδυλολίσθηση

ΠλάγιαΠλάγια αα//αα
ΟΜΣΣΟΜΣΣ
Λευκό βέλος: 
φυσιολογική
διάμεση μάζα

Μαύρο βέλος: 
δυσπαλστική
διάμεση μάζα

Κόκκινο βέλος: 
ολίσθηση του
Ο5 επί του Ι1 
(μπλε βέλος)

www.learningradiology.com



ΣπονδυλόλυσηΣπονδυλόλυση

ΛοξήΛοξή λήψηλήψη ΟΜΣΣΟΜΣΣ
ΜαύροΜαύρο κολλάροκολλάρο στοστο ««σκυλάκισκυλάκι»»
((βέληβέλη))

ΑΤ ΟΜΣΣ: έλειμμα οστικό
στη διάμεση μάζα

emedicine.medscape.com/article/396016

Scottie dog



ΤραύμαΤραύμα ΣΣΣΣ: : ρόλοςρόλος απεικόνισηςαπεικόνισης

ΑνάδειξηΑνάδειξη
ΕκτίμησηΕκτίμηση σοβαρότηταςσοβαρότητας
ΠαρουσίαΠαρουσία αστάθειαςαστάθειας
ΑνάδειξηΑνάδειξη συνοδώνσυνοδών βλαβώνβλαβών μαλακώνμαλακών
μορίωνμορίων
ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση χειρισμώνχειρισμών στοστο
χειρουργείοχειρουργείο ((ακτινοσκόπησηακτινοσκόπηση))
ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση θεραπείαςθεραπείας



ΕκτίμησηΕκτίμηση σταθερότηταςσταθερότητας

Πρόσθια στήλη

Πρόσθιος επιμήκης
σύνδεσμος

Πρόσθιος ινώδης
δακτύλιος

Πρόσθια 2/3 του
σπονδύλου

Μέση στήλη

Οπίσθιο 1/3 
σπονδυλικού
σώματος

Οπίσθιος ινώδης
δακτύλιος

Οπίσθιος επιμήκης
σύνδεσμος

Οπίσθια στήλη

Οπίσθια στοιχεία

Αυχένες, 
αποφύσεις

Οπίσθιοι σύνδεσμοι

www.radiologyassistant.nl/en/



ΗΗ πιόπιό κατάλληληκατάλληλη μέθοδοςμέθοδος γιαγια μελέτημελέτη
πολυτραυματιώνπολυτραυματιών είναιείναι ηη αξονικήαξονική τομογραφίατομογραφία
επειδήεπειδή παρέχειπαρέχει::
ΠολύΠολύ καλέςκαλές πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια οστάοστά καικαι μαλακάμαλακά
μόριαμόρια συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων τωντων συμπαγώνσυμπαγών
καικαι κοίλωνκοίλων οργάνωνοργάνων
ΣεΣε πολύπολύ μικρόμικρό χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα
ΔενΔεν υπόκειταιυπόκειται σεσε απόλυτεςαπόλυτες αντενδείξειςαντενδείξεις ((ΜΤΜΤ) ) 



ΚάταγμαΚάταγμα οδόνταοδόντα

Α/α
πλάγια

ΑΤ ΑΜΣΣ

www.trauma.org/



ΚάταγμαΚάταγμα τόξουτόξου ΑΑ22
HangmanHangman’’s fractures fracture
2 2 ασθενείςασθενείς

Πλάγια α/α ΑΜΣΣ

www.hawaii.edu/medicine/pediatricswww.gentili.net/fracture



ΚάταγμαΚάταγμα –– εξάρθρημαεξάρθρημα ΘΘ1212--ΟΟ11
ΑΤΑΤ ΣΣΣΣ –– ηη μπλεμπλε γραμμήγραμμή δείχνειδείχνει τηντην
πορείαπορεία τουτου νωτιαίουνωτιαίου μυελούμυελού

Θ12

Ο1

Εγκάρσι
α τομή

Οβελιαία
ανασύνθεση

www.trauma.org/



ΚάταγμαΚάταγμα ΟΟ11
ΣημαντικήΣημαντική στένωσηστένωση τουτου
νωτιαίουνωτιαίου σωλήνασωλήνα φαίνεταιφαίνεται
καλύτερακαλύτερα στηνστην αξονικήαξονική
τομογραφίατομογραφία ((γραμμέςγραμμές))

Α/α πλάγια
ΟΜΣΣ

Αξονική
τομογραφία



ΤραύμαΤραύμα ΟΜΣΣΟΜΣΣ

ΧειρουργικήΧειρουργική σταθεροποίησησταθεροποίηση



www.radiologyassistant.nl/en

Κάταγμα Ο1: μέθοδοι
απεικόνισης



ΜέθοδοςΜέθοδος απεικόνισηςαπεικόνισης
ΕυρήματαΕυρήματα

1

2

3



ΦλεγμονήΦλεγμονή ΣΣΣΣ
oo ΕπηρεάζειΕπηρεάζει μεσοσπονδύλιομεσοσπονδύλιο δίσκοδίσκο καικαι

παρακείμεναπαρακείμενα σπονδυλικάσπονδυλικά σώματασώματα
oo ΔημιουργίαΔημιουργία πυωδώνπυωδών συλλογώνσυλλογών γύρωγύρω απόαπό

τοτο σπόνδυλοσπόνδυλο
oo ΤοΤο πύονπύον μπορείμπορεί νανα ταξιδέψειταξιδέψει κατάκατά μήκοςμήκος

τουτου ψοψοΐΐτητη μυμυ
oo ΔιάφοραΔιάφορα μικρόβιαμικρόβια & & φυματίωσηφυματίωση

Απόστημα
ψοΐτη (*)
Φυσιολογικός
ψοΐτης ( )

*



ΦλεγμονέςΦλεγμονές

ΜΤΜΤ ΟΜΣΣΟΜΣΣ
ΜαύροΜαύρο βέλοςβέλος: : 
επισκληρίδιοεπισκληρίδιο
απόστημααπόστημα
ΚεφαλήΚεφαλή βέλουςβέλους: : 
φλεγμονήφλεγμονή δίσκουδίσκου

radiographics.rsna.org/content/29/2/599



ΌγκοιΌγκοι ΣΣΣΣ

ΠρωτοπαθείςΠρωτοπαθείς
ΜεταστατικοίΜεταστατικοί
ΟστάΟστά
ΝευρικόςΝευρικός ιστόςιστός
ΜήνιγγεςΜήνιγγες

Α/α ΟΜΣΣ πλάγια: 
Μετάσταση Ο2  
(λευκός σπόνδυλος)



ΜεταστατικήΜεταστατική νόσοςνόσος

oo ΣυνήθωςΣυνήθως πολλαπλέςπολλαπλές σταστα
οστάοστά

oo ΣυνήθωςΣυνήθως οιοι ασθενείςασθενείς έχουνέχουν
προηγούμενεςπροηγούμενες εξετάσειςεξετάσεις γιαγια
σύγκρισησύγκριση

ΜΤ ΟΜΣΣ: καταστροφή του Ο4 
σπονδύλου και πίεση του
μηνιγγικού σάκκου από
παθολογικό υλικό (γραμμή, * )

**



oo ΟιΟι μεταστάσειςμεταστάσεις μπορείμπορεί
νανα καταστρέφουνκαταστρέφουν τοτο
οστόοστό ((λυτικέςλυτικές) ) ήή νανα
παράγουνπαράγουν νέονέο οστόοστό
((οστεοβλαστικέςοστεοβλαστικές))

ΑξονικήΑξονική τομογραφίατομογραφία ΟΜΣΣΟΜΣΣ::
ΔιαφορετικοίΔιαφορετικοί ασθενείςασθενείς. . ΛυτικέςΛυτικές, , 
οστεοβλαστικέςοστεοβλαστικές μεταστάσειςμεταστάσεις

*

* *

*



ΣπινθηρογράφημαΣπινθηρογράφημα

ΠολλαπλέςΠολλαπλές εστίεςεστίες πουπου
προσλαμβάνουνπροσλαμβάνουν έντοναέντονα τοτο
ραδιοφάρμακοραδιοφάρμακο ((μαύραμαύρα
στίγματαστίγματα))
ΔείχνειΔείχνει έντονηέντονη μεταβολικήμεταβολική
δραστηριότηταδραστηριότητα
ΣύγκρισηΣύγκριση μεμε προηγούμενηπροηγούμενη
εξέτασηεξέταση
ΜόνοΜόνο αδρήαδρή ανατομικήανατομική
πληροφορίαπληροφορία
ΕπίΕπί αμφιβολίαςαμφιβολίας, , 
συμπλήρωσησυμπλήρωση μεμε άλλεςάλλες
απεικονιστικέςαπεικονιστικές μεθόδουςμεθόδους



Αξονική τομογραφία. Εγκάρσια τομή και οβελιαία ανασύνθεση.

Αιμαγγείωμα σπονδύλου. Το συχνότερο εύρημα, χωρίς κλινική σημασία αν
είναι μικρό σε μέγεθος. Μπορεί να είναι πολλαπλά.

radiologyinthai.blogspot.com



ΟστεοειδέςΟστεοειδές οστέωμαοστέωμα

ΚαλοήθηςΚαλοήθης όγκοςόγκος οστώνοστών νεαρήςνεαρής
ηλικίαςηλικίας
ΆλγοςΆλγος



ΌγκοςΌγκος πρωτοπαθήςπρωτοπαθής οστόοστό

ΑΤΑΤ / / ΜΤΜΤ: : ΓιγαντοκυτταρικόςΓιγαντοκυτταρικός όγκοςόγκος σπονδύλουσπονδύλουAJR 2007; 189:246-250 



ΌγκοιΌγκοι νευρικούνευρικού ιστούιστού

ΠρωτοπαθήςΠρωτοπαθής

ΜΤ ΑΜΣΣ: επενδύμωμα (λευκό) ΜΤ ΑΜΣΣ: αστροκύττωμα (λευκά)

www.mayoclinic.org/spinal-cord-tumors/types.html


