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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξετάστηκαν αναδρομικά 20 παιδιά με την μα-

γνητική τομογραφία με σκοπό την ανάδειξη του 
ρόλου της, ως απεικονιστικής μεθόδου στην αξιο-
λόγηση και διερεύνηση της διαστηματομυελίας κα-
θώς και στην ανάδειξη συνοδών ανωμαλιών. Με 
την μαγνητική τομογραφία ο διαχωρισμένος νω-
τιαίος μυελός απεικονίζεται ευκρινώς σε όλη του 
την έκταση με ινώδη διαφραγμάτια ή οστέϊνο δι-
άφραγμα. Το οστέϊνο διάφραγμα μεταξύ των ημι-
μυελών και οι συνοδές σκελετικές ανωμαλίες εξε-
τάζονται όμως καλύτερα με την αξονική τομογρα-
φία η οποία και κρίνεται απαραίτητη. Με τη μαγνη-
τική τομογραφία αναδείχτηκαν επίσης η συριγγο-
μυελία, οι ανωμαλίες τμηματοποίησης των σπονδύ-
λων, η σκολίωση, η χαμηλή θέση του μυελικού κώ-
νου και το ενδομυελικό λίπωμα που δεν ήταν δυνα-
τό να απεικονιστούν τόσο καλά με τις άλλες απει-
κονιστικές μεθόδους. 

Λέξεις κλειδιά
Μαγνητική τομογραφία, Αξονική τομογραφία, 

Διαστηματομυελία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διατηματομυελία είναι ο διαχωρισμός του νω-

τιαίου μυελού, του μυελικού κώνου ή και του τελι-
κού νηματίου σε δύο, όχι απαραίτητα συμμετρικούς 
ημιμυελούς3. Η διαστηματομυελία συχνά αποτελεί 

μέρος μιας περισσότερο σύνθετης ομάδας δυσρα-
φισμού για το λόγω αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
εκτίμηση όλου του μήκους της σπονδυλικής στήλης 
με σκοπό τη σωστή χειρουργική αντιμετώπιση. Η 
διαστηματομυελία είναι κυρίως σποραδική και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις οικογενής. 

Στους περισσότερους ασθενείς συνυπάρχουν 
και άλλες ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης όπως 
δυσχιδής ράχη, κυφοσκολίωση, σπόνδυλος με δι-
αμόρφωση πεταλούδας και ημισπόνδυλος. Άλλες 
ανωμαλίες που μπορεί να συνυπάρχουν όπως κα-
θήλωση τελικού νηματίου, δερμοειδής κύστη, λίπω-
μα, συριγγοϋδρομυελία και ανωμαλίες τύπου ������������ 
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Ενδομυελικοί 
όγκοι με συνυπάρχουσα διαστηματομυελία έχουν 
περιγραφεί σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. 

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο 
εκλογής για την αξιολόγηση και διερεύνηση της δι-
αστηματομυελίας. Παρ’ όλα αυτά οι οστικές ανω-
μαλίες και το οστέϊνο διάφραγμα μεταξύ των δύο 
ημιμυελών μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα με την 
αξονική τομογραφία.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Σε διάστημα 10 ετών (1999-2009) εξετάσθηκαν 

αναδρομικά 20 παιδιά (13 κορίτσια, 7 αγόρια) μέ-
σης ηλικίας μεταξύ 10 ημερών και 4 ετών. 

Η εξέταση έγινε με μαγνητικό τομογράφο 1���� 
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Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική 
και την αξονική τομογραφία
Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν,
Μπιντούδη Α, Άγριου Α, Ροβίθη Α, Χονδροματίδου Σ, 
Παπαποστόλου Π, Εμμανουηλίδου Μ.
• Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης



�� Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1

ες, εγκάρσιες και στεφανιαίες τομές με επιβάρυνση 
της Τ1 και Τ2 παραμέτρου, στεφανιαίες τομές με 
επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και μετά την 
χορήγηση σκιαστικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
έγινε εξέταση και με αξονικό τομογράφο (����e�����e� 
�Q� �000 s���nne� �e���e) για την επιβεβαίωση της �000 s���nne� �e���e) για την επιβεβαίωση τηςs���nne� �e���e) για την επιβεβαίωση της �e���e) για την επιβεβαίωση της�e���e) για την επιβεβαίωση της) για την επιβεβαίωση της 
ύπαρξης οστέϊνου διαφραγματίου μεταξύ των δύο 
ημιμυελών. Με τον αξονικό τομογράφο ελήφθησαν 
εγκάρσιες τομές στο επίπεδο της διαστηματομυε-
λίας και όπου χρειάστηκε έγιναν ανασυνθέσεις σε 
οβελιαίο, στεφανιαίο και τρισδιάστατο επίπεδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τη μαγνητική τομογραφία και τις τεχνικές 

που χρησιμοποιήθηκαν, απεικονίστηκαν ευκρινώς 
ο νωτιαίος μυελός και οι γύρω δομές. Γενικά στις 
εγκάρσιες τομές ο διαχωρισμένος νωτιαίος μυελός 
απεικονίζεται ως δυο ξεχωριστές ενδιάμεσου σή-
ματος δομές εντός του νωτιαίου καναλιού. Με τις 
οβελιαίες και στεφανιαίες τομές σε διάφορα επίπε-
δα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς η έκταση 
του διαχωρισμένου νωτιαίου μυελού.

Εικ. 1 Τομές αξονικής τομογραφίας σε εγκάρσιο επίπε-
δο (α,β) και 3D-CT ανασυνθέσεις (γ,δ) που αναδεικνύ-
ουν το οστέϊνο διαφραγμάτιο που διαχωρίζει το σάκκο 
της σκληράς μήνιγγας (βέλος).

Εικόνα 1 
 

 
(α) Βέινο: Οζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. 
 

 
(β) 

 
(γ) 
 
 

 
(δ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2 
 

 
(α) Βέιε: εκηκπεινί ζε θνηλό ζάθθν ζθιεξάο κήληγγαο. 
 

 
(β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2 Τομές αξονικής τομογραφίας σε εγκάρσιο επίπεδο 
(α,β) κοινός σάκκος σκληράς μήνιγγας που περιβάλλει τους 
δύο ημιμυελούς (βέλη), απουσία οστέϊνου διαφραγματίου.



Σμπόνια Α. - Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική και την αξονική τομογραφία �

Εικ. 3 Αξονική τομογραφία  σε εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο, εγκάρσιες, στεφανιαίες, οβελιαίες τομές T1WI, T2WI, 
(α,β,γ,δ,ε,στ,ζ) διαστηματομυελία με παρουσία οστέϊνου διαφραγματίου (βέλος). Συγγενούς τύπου συνοστέωση των Ο2-
Ο4 σπονδύλων (λευκά βέλη). 

Εικόνα 3 
 

 
(α) Βέινο: νζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. 

 
(β)Λεπθά βέιε: ζπλνζηέωζε ηωλ Ο2-Ο4 ζπνλδύιωλ. 
 

 

 
(γ) 
 

 
(δ) 

 
(ε) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ζη) 
 
 

 
(δ) 
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Σε 7 απο 20 παιδιά που εξετάστηκαν, απεικονί-
στηκε οστέϊνο διάφραγμα μεταξύ των δύο ημιμυ-
ελών με παρουσία ξεχωριστού σάκκου σκληράς 
μήνιγγας (Εικ. 1, 2, 3, 4, 6, 7). Το οστέϊνο διά-
φραγμα εκτιμήθηκε επίσης και με την αξονική το-
μογραφία (Εικ. 1, 2, 3, 6, 7). Στις υπόλοιπες 13 πε-
ριπτώσεις υπήρχε κοινός σάκκος σκληράς μήνιγ-
γας (Εικ. 2, �, 8, 9).

Συριγγοϋδρομυελία βρέθηκε σε � ασθενείς (Εικ. 
9), χαμηλή θέση του μυελικού κώνου σε 1 ασθενή 
(Εικ. 8) και ατροφία του νωτιαίου μυελού με κατά 
τόπους υδρομυελία και οπίσθια καθήλωση αυτού 
στο κανάλι σε έναν ασθενή. 

Ανωμαλίες του οστέϊνου σκελετού (δισχιδής 
ράχη, σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σπονδυλοι με δια-
μόρφωση πεταλούδας) υπήρχαν σχεδόν σε όλους 

Εικόνα 4 

(α) 

 

(β) 
 
 
 

 
(γ) 
 

 
(δ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5 
 

 
(α) Βέιε: δύν αζύκκεηξνη εκηκπεινί κε θνηλό ζάθθν ζθιήξάο κήληγγαο. 
 

 
(β) Αλνηρηό βέινο: ιίπωκα ηειηθνύ λεκαηίνπ. 

Εικ. 4 Εγκάρσιες και οβελιαίες τομές T1WI, T2WI που αναδεικνύουν το οστέϊνο διάφραγμα που διαχωρίζει το σάκκο της 
σκληράς μήνιγγας. Χαμηλή θέση μυελικού κώνου.

Εικόνα 5 
 

 
(α) Βέιε: δύν αζύκκεηξνη εκηκπεινί κε θνηλό ζάθθν ζθιήξάο κήληγγαο. 
 

 
(β) Αλνηρηό βέινο: ιίπωκα ηειηθνύ λεκαηίνπ. 

Εικ. 5 Εγκάρσιες τομές T1WI 
(α,β) ασύμμετροι ημιμυελοί με 
κοινό σάκκο σκληράς μήνιγγας 
(λευκά βέλη). Λίπωμα τελικού 
νηματίου (ανοιχτό βέλος).
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Εικόνα6 
 

 
(α)Βέινο: ελδνκπειηθό ιίπωκα. 
     Κεθαιή βέινπο: αλωκαιία ηκεκαηνπνίεζεο ζπνλδύινπ. 
 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 
 

Εικόνα 7 
 

 
(α) Βέινο: ζπλνζηέωζε ζπνλδύιωλ ζην επίπεδν ηεο δηαζηεκαηνκπειίαο. 

 
(β) Βέινο: ζπλνζηέωζε ζπνλδύιωλ ζην επίπεδν ηεο δηαζηεκαηνκπειίαο. 
 
 

 
(γ) Βέινο: νζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. 
 

 
(δ) Βέινο: νζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 6 Οβελιαίες τομές και εγκάρσια το-
μή  T1WI (α,β,γ) ενδοσκληρίδιο λίπωμα 
που καθηλώνει το τελικό νημάτιο (λευκό 
βέλος). Ανωμαλία τμηματοποίησης σπον-
δύλου στο επίπεδο της διαστηματομυελί-
ας (κεφαλή βέλους). Εγκάρσια τομή CT 
και CT-3D ανασυνθέσεις (δ,ε,ζ) οστέϊνο 
διαφραγμάτιο μεταξύ των δύο ημιμυελών 
(λευκό βέλος).

Εικ. 7 Οβελιαίες τομές  T1WI, T2WI και εγκάρσια τομή T1WI (α,β,γ) διαστηματομυελία στη οσφυική μοίρα της σπονδυλι-
κής στήλης. Καθήλωση τελικού νηματίου. Συνοστέωση σπονδύλων στο επίπεδο της διαστηματομυελίας ( βέλος). Τομή αξο-
νικής τομογραφίας σε εγκάρσιο επίπεδο (δ) οστέϊνο διαφραγμάτιο που διαχωρίζει τους 2 ημιμυελούς ( βέλος).
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τους ασθενείς (Εικ. 3, 6, 7) και σε δύο συνυπήρχε 
και ενδοσκληρίδιο λίπωμα (Εικ. �, 6). 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαστημα-
τομυελία εντοπιζόταν στην θωρακοοσφυϊκή μοί-
ρα της σπονδυλικής στήλης και το νωτιαίο κανάλι 
ήταν διευρισμένο στο επίπεδο της διαστηματομυε-
λίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύο ημιμυ-
ελοί ήταν συμμετρικοί (Εικ. 1, 2, 3, 6, 7, 8). Μόνο 
σε δύο περιπτώσεις ο ένας ημιμυελός ήταν λεπτό-
τερος σε σχέση με τον άλλο (Εικ. �, 8).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η διαστηματομυελία αποτελεί σπάνια μορ-

φή δυσραφισμού και χαρακτηρίζεται απο την πα-
ρουσία επιμήκους σχισμής εντός του νωτιαίου μυ-
ελού. Είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας οστέϊ-
νου, χόνδρινου ή ινώδους διαφραγματίου το οποίο 
μπορεί να προκαλεί πλήρη ή μερικό διαχωρισμό 
του νωτιαίου μυελού σε 2 ημιμυελούς, όχι απαραί-

τητα συμμετρικούς. Πολλές φορές συνυπάρχει και 
με άλλες δυσραφικές ανωμαλίες10,11,12. 

Η αιτιολογία αυτού του τύπου δυσραφισμού 
παραμένει αδιευκρίνιστη. Υπάρχουν πολλές θεω-
ρίες εμβρυολογικής προέλευσης της διαστηματομυ-
ελίας. Οι επικρατέστερες είναι οι εξής δύο12,13 : εάν 
το κανάλι του �����e�s���� ή ένα επικουρικό κανάλι�����e�s���� ή ένα επικουρικό κανάλι ή ένα επικουρικό κανάλι 
παραμείνει (ή υπάρχει κάποια σύμφυση στη μέση 
γραμμή μεταξύ εξωδέρματος και ενδοδέρματος) τα 
κύτταρα της νωτιαίας χορδής μπορεί να παρεκλί-
νουν και να συγκεντρώνονται δεξιά ή αριστερά γύ-
ρω από τη σύμφυση ή και εκατέρωθεν αυτής. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα η νωτιαία χορδή να αναπτύσ-
σεται με τοπική δεξιά ή αριστερή εντομή ή κεντρι-
κή οπή. Αυτές οι μεταβολές θα μπορούσαν να δη-
μιουργήσουν τοπική μονόπλευρη σπονδυλική αγε-
νεσία με ετερόπλευρο ημισπόνδυλο και δύο ξεχω-
ριστούς ημιμυελούς διαστηματομυελίας2.

Σύμφωνα με τη θεωρία των ���s� και ����e� η���s� και ����e� η και ����e� η����e� η η 

Εικόνα 8 
 

 
(α) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ 2 αζύκκεηξνπο εκηκπεινύο ζε θνηλό ζάθθν ζθιεξάο 
κήληγγαο. 
 

 
(β) 
 

(γ) (δ) 
 

Εικ. 8 Εγκάρσιες τομές  T1WI (α,β) δύο 
ασύμμετροι ημιμυελοί σε κοινό σάκκο 
σκληράς μήνιγγας (βέλη). Οβελιαίες το-
μές T2WI (γ,δ) χαμηλή θέση τελικού νη-
ματίου.
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Εικόνα 9 
 

 
(α) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ δπν ζπκκεηξηθνύο εκηκπεινύο κε θνηλό ζάθθν ζθιεξάο 
κήληγγαο. 
 

 
(β) Λεπθή θεθαιή βέινπο: ζπξηγγνκπειία. 

 
(γ) Κεθαιή βέινπο: ζπξηγγνκπειία. 

 
(δ) Μαύξν βέινο: ελδνζθιεξίδην ιίπωκα πνπ θαζειώλεη ην ηειηθό λεκάηην ζε 
ρακειή ζέζε/. 

 
(ε) 
 
 
 

Εικ. 9 Εγκάρσιες τομές  T1WI (α,β) διαστηματομυελία με κοινό σάκκο 
σκληράς μήνιγγας (λευκά βέλη). Οβελιαίες τομές  T1WI, T2WI και στεφα-
νιαία τομή T1WI (γ,δ,ε,ζ) ενδοσκληρίδιο λίπωμα που καθηλώνει το τελικό 
νημάτιο σε χαμηλή θέση. Συριγγομυελία (κεφαλές βελών).

.
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διαστηματομυελία είναι το αποτέλεσμα μιας εξαι-
ρετικά ευρείας αρχέγονης μέσης γραμμής. Στην 
περίπτωση αυτή τα κύτταρα της νωτιαίας χορδής 
θα μπορούσαν να εισέρχονται περιφερικότερα απ’ 
ότι συμβαίνει φυσιολογικά. Εξαιτίας της απόστα-
σης μεταξύ τους τα δύο ρεύματα κυττάρων νωτι-
αίας χορδής εξελίσσονται ως δύο ξεχωριστές δια-
δικασίες. Από τον περιφερικότερα τοποθετημένο 
σωμιτικό ιστό δημιουργείται ανώμαλα διευρυσμέ-
νο νωτιαίο κανάλι με πολλαπλές συνοδές σπον-
δυλικές ανωμαλίες. Στην περίπτωση αυτή ο ιστός 
που υπάρχει μεταξύ των δύο διαχωρισμένων ημι-
μυελών θα μπορούσε να αποτελείται απο αρχέγο-
να πολυδύναμα κύτταρα εξηγώντας έτσι την πα-
ρουσία ινώδους, χόνδρινου ή οστέϊνου διαφραγ-
ματίου μεταξύ των δύο ημιμυελών10,11.

Οι περισσότερες περιπτώσεις διαστηματομυελί-
ας συμβαίνουν σε γυναίκες (80%-94%)3,13. Υπάρ-
χουν 3 ηλικιακές ομάδες εκδήλωσης της κλινικής 
εικόνας : 0-2 ετών (20%), 4-8 ετών4 ή 12,13 ετών 
(17%). Δερματικός σπίλος υπάρχει πάνω από το 
σημείο της διαστηματομυελίας σε ποσοστό 4�% με 
8�% των περιπτώσεων. Είναι χαρακτηριστικός και 
έχει τη μορφή ευρείας κηλίδας με τρίχες1,9,10.

Στα παιδιά οι πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις 
είναι σκελετικές δυσμορφίες (98%), κυρίως ασ-
συμετρία κάτω άκρων και νευρολογικά ελλείμα-
τα όπως: μυϊκή αδυναμία, ελλατωμένη αισθητικό-
τητα, δυσλειτουργία ουροδόχου κύστεως, εντερι-
κές διαταραχές, σκολίωση και πόνος12. Στους ενή-
λικες κυριαρχούν αισθητικοκινητικές διαταραχές 
και πόνος14.

Η διαστηματομυελία αφορά την οσφυοϊερή μοί-
ρα της σπονδυλικής στήλης (�4,33%), τη θωρακική 
μοίρα (10,23%) και θωρακοοσφυϊκή (31,88%). Η 
αυχενική μοίρα σπάνια πάσχει. Μπορεί να εκτείνε-
ται σε πολλά διαστήματα. Διπλή διαστηματομυελία 
σε δύο διαφορετικά επίπεδα έχει περιγραφεί στη 
βιβλιογραφία, είναι όμως εξαιρετικά σπάνια κατά-
σταση. Στις περιπτώσεις διαστηματομυελίας ο μυ-
ελικός κώνος βρίσκεται συνήθως σε χαμηλή θέση. 
Οι δύο ημιμυελοί είναι λεπτότεροι απο το φυσιο-
λογικό και συνενώνονται περιφερικά σε ένα επα-
ναδιαμορφωμένο σπονδυλικό κανάλι κάτω απο το 
επίπεδο του διαχωρισμού2,3,10.

Οι δύο ημιμυελοί είναι συμμετρικοί σε ποσο-
στό 30% των περιπτώσεων. Όταν είναι ασύμμε-
τροι από τον ένα μπορεί να ξεκινούν 3 ή 4 νευρικές 

ρίζες και από τον άλλο ημιμυελό μόνο μία1. 
Σύμφωνα με τον ��n�� και συνεργάτες υπάρ-��n�� και συνεργάτες υπάρ- και συνεργάτες υπάρ-

χουν τουλάχιστον δύο τύποι διαστηματομυελίας. 
Στον τύπο Ι οι δύο ημιμυελοί περιβάλλονται σε ξε-
χωριστό σάκκο σκληράς μήνιγγας και διαχωρίζο-
νται απο οστέϊνο διαφραγμάτιο που υπάρχει με-
ταξύ τους. Στον τύπο αυτό υπάρχουν πάντα οστι-
κές ανωμαλίες, όπως ημισπόνδυλος, σπόνδυλος με 
διαμόρφωση πεταλούδας, συνοστεωμένοι σπόνδυ-
λοι, ενώ στον τύπο ΙΙ οι ανωμαλίες αυτές είναι λι-
γότερο συχνές1,2,8,10.

Στον τύπο ΙΙ που είναι και ο πιο συχνός, οι δύο 
ημιμυελοί της διαστηματομυελίας περιβάλλονται 
από κοινό σάκκο σκληράς μήνιγγας, όπου ινώδεις 
ταινίες διαχωρίζουν τους ημιμυελούς και τους κα-
θηλώνουν στη μέση γραμμή. Χειρουργική αντιμε-
τώπιση μπορεί να είναι απαραίτητη και σε αυτή 
την περίπτωση παρά την απουσία οστέϊνου δια-
φράγματος μεταξύ των ημιμυελών, για την απο-
καθήλωση τους από τις συμφύσεις και τις πλεονά-
ζουσες ρίζες1,8,10.

Συνοδές ανωμαλίες που συνυπάρχουν με τη δι-
αστηματομυελία περιλαμβάνουν: ανωμαλίες τμη-
ματοποίησης των σπονδύλων, σκολίωση, κύφωση, 
σύνδρομο �����e�-�e�� , ανωμαλίες τύπου ������,�����e�-�e�� , ανωμαλίες τύπου ������,-�e�� , ανωμαλίες τύπου ������,�e�� , ανωμαλίες τύπου ������, , ανωμαλίες τύπου ������,������,, 
συριγγώδης πόρος, τερατώματα και συριγγοϋδρο-
μυελία. Πεταλοειδής νεφρός έχει βρεθεί σε ποσο-
στό 10% των περιπτώσεων1,2,3,4,�,7,10.

Οι ασθενείς που δεν αντιμετωπίζονται χειρουρ-
γικά συνήθως δείχνουν επιδείνωση της κλινικής 
τους είκονας. Σύμφωνα με τον ��s�s�e� και συνερ-��s�s�e� και συνερ- και συνερ-
γάτες η άμμεση χειρουργική αποκατάσταση της δι-
αστηματομυελίας παρατηρείται σε ποσοστό περί-
που 88%7.

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μια εξαιρετι-
κή τεχνική για την εκτίμηση της διαστηματομυελί-
ας. Δεν είναι επεμβατική μέθοδος και έχει εξαιρε-
τική διακριτική ικανότητα. Η ακριβής έκταση του 
διαχωρισμένου μυελού μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με 
τη μαγνητική τομογραφία. Θεωρούμε όμως οτι και 
η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη να γίνε-
ται σε περιπτώσεις παρουσίας οστέϊνου διαφράγ-
ματος μεταξύ των δύο ημιμυελών καθώς και των 
συνοδών οστικών ανωμαλιών7. 
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�� �es��n�n�e �m����n�� �n ���e �e����n�����n �n� e���-
������n ��� ���s���em����m��e��� �n� �s�s�������e� �bn��-
m������es�. ����� M�I �����e� s���n�� ���� w�s� we�� 
�m���e� �n ���s� en����e e���en�. ��b���s� b�n�s� �� b�n�� 
s�e����m we�e ��s�� we�� �e�����e�. B�n�� s�e����m be-
��ween ���e ��w� �em�����s� �n� �s�s�������e� b�n�� �b-
n��m������es� we�e e�������e� be����e� w���� ��� s���ns� 
w���� we be��e�e ��� be �n��s��ens��b�e. M� �m���-
�n�� �em�ns�������e� �s�s�������e� s�����n���������m��e-
���, s�e��men�������n �n�m���es�, s������s��s�, ��w ��s��-
����n ��� ���e ��n�s� me������s� �n� �n��������� ����-
m� ������ ���e�� we�e n��� �e��e���e� w���� ����e� �����-
������ me�����s�.

Key words
M�I,���, ���s���em����m��e���..

Βιβλιογραφία
1. �A�HLING �ANG, M.�, �.�.�.S.(�), 

�.A.�.S. S����� ���� M������m�����n: ����� II: 
���n���� S��n���me. Ne���s�����e���, V��.31, 
N�.3, 1992.

2. B�N��I��� �ILLI���, J�AN S�HO�-
ING, �n� J�AN B��N�Y. ��������enes��s� ��� 
���s���em����m��e���: ��n � s��������� m��e� �n ���e 
����� emb���� ����e s��me ���es� �b���� ���e ��-
m�n m������m�����n? �����’s� Ne�� S��s��� 8:310-:310-310-
316, 1992., 1992..

3. J.�. ���I���. B�s�����n��� ���s���em����m��e-
���: � ��s�e �e�����. ���n���� Ne���������������, 
V��.10, (�): 232-236, 1991.(�): 232-236, 1991.: 232-236, 1991.

4. NANSY UGA����, M.�., �. GONZAL�Z-
��USSI, M.�., AN� �. SO���LO-AVILA, 
M.�. ���s���em����m��e��� �s�s�������e� w���� ��e��-
���m�s�. J Ne���s����� �3: 720-72�, 1980.: 720-72�, 1980. 720-72�, 1980.

�. �AL���� J. HA���, �AUL S���INBO�, 
��N �OS�I����, GL�N�A H�N�SON. In-
����me�������� S��n�� ��e�����m� �n� ���s���em�-
���m��e���. �e�������� Ne���s�����e��� 30:140-14�,30:140-14�,140-14�, 
1999.

6. S�VIM BAL�I, �U����� �AGLA�, 
AN� MUZA���� ��YLMAZ. ���s���em�-
���m��e��� �n ��w� s��s���e�s�. Ame����n J���n�� ��� 
Me����� Gene����s� 86:180-182, 1999.:180-182, 1999.

7. Α MILL��, J�� GUILL� AN� BO��N. MILL��, J�� GUILL� AN� BO��N. 
����������n �n� ���e���men�� ��� ���s���em����m��-
e���. J B�ne J��n�� S���� Am. 7�:1308-1317,7�:1308-1317,, 
1993..

8. �AUL �O��NS�Y, BA, ��NJI MU�O, 
M�, A�UNA GANJU, M�. A����� ��es�en-
�������n ��� s���n�� ���s������s�m �n� ���n�em ��-
����em����m��e���. ���e S��ne J���n�� 7: 622-
626, 2007.

9. JASON �. SH��HAN, M.�., �H.�., JO-
NAS M. SH��HAN, M.�., M. B�A���IZ 
LO��S, M.�., AN� JOHN A. JAN�, S�., 
M.�., �H.�. ��������� ���s���em����m��e��� w���� 
��n����en�� �n��������� e���e�m��� s���n�� ���� 
���m�� �n� �e������ s�����n� �n �n ������. J Ne�-
��s����� (S��ne2) 97:231-234, 2002.:231-234, 2002.

10.  B�N��I��� �ILLI��� ���s���em����m��e��� 
In: M. Meme�� Oze�, G��s�e��e ��n����, V��-
���n�� J.M���ne� S��n� B������: M�n���emen�� 
�n� O�����me, S���n��e�-Ve����� I������ 2008. 

11.  HAN J, B�NSON J, �AU�MAN B, 
���A��� H,AL�IOLI �. �em�ns���������n 
��� ���s���em����m��e��� �n� �s�s�������e� �bn��-
m������es� w���� M� Im����n��. Am J Ne�����-
���� 6: 21�-219, 198�.

12.  HA��OO�-NASH ��, M�HUGH �. ��-
�s���em����m��e��� �n 172 ������en: ���e �m����� 
��� m��e�n ne��������������. �e������ Ne���-
s����� 16: 247-2�1, 1990-1991.

13.  �ANG �, �IAS MS, AHAB-BAMA�A 
M: S����� ���� m������m�����n. ����� I. A �n�-
���e� ���e���� ��� emb������enes��s� ���� ���b�e s���-
n�� ���� m������m�����ns�. Ne���s�����e��� 31: 
4�1-480, 1992.

14.  �USS�L NA, B�NOI�� BG, JOAQ�UIN 
AJ: ���s���em����m��e��� �n ������s�. A �e��ew. 
�e������ Ne���s����� 16: 2�2-2�7. 1990-1991.


