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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ετεροτοπία είναι η ανώμαλη εντόπιση φυσιο-

λογικού ιστού φαιάς ουσίας στα ημισφαίρια εκτός 
του φλοιού ή των εν τω βάθη δομών της φαιάς ου-
σίας. Οφείλεται σε διαταραχή μετανάστευσης των 
νευρώνων κατά την εμβρυϊκή ζωή. Ταξινομείται ως 
υποεπενδυματική, εστιακή-υποφλοιώδης ή ταινιο-
ειδής. Ο πιο συχνός τύπος είναι η υποεπενδυμα-
τική ετεροτοπία με συχνότερη κλινική εκδήλωση 
την επιληψία. Συχνά συνυπάρχουν και άλλες συγ-
γενείς ανωμαλίες του ΚΝΣ όπως: ανωμαλίες του 
μεσολοβίου, κολποκεφαλία, στένωση του υδραγω-
γού, ����� ��������� �������. �� μαγνητική τομογρα-����� ��������� �������. �� μαγνητική τομογρα- ��������� �������. �� μαγνητική τομογρα-��������� �������. �� μαγνητική τομογρα- �������. �� μαγνητική τομογρα-�������. �� μαγνητική τομογρα-. �� μαγνητική τομογρα-
φία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την ανάδειξη 
της εντόπισης της ετεροτοπίας καθώς και της συ-
σχέτιση της με συνοδές ανωμαλίες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
�� ετεροτοπία φαιάς ουσίας αποτελεί ανωμαλία 

μετανάστευσης των νευρώνων και συχνά σχετίζε-
ται με επιληψία και νευροαναπτυξιακές ανωμαλί-
ες. Χαρακτηρίζεται απο την παρουσία φυσιολογι-
κού ιστού φαιάς ουσίας στη λευκή ουσία των ημι-
σφαιρίων, εκτός δηλαδή του φλοιού ή των εν τω 
βάθει δομών φαιάς ουσίας (πυρήνες)5, 9. �� φυσιο-

λογική μετανάστευση των νευρώνων κατά μήκος 
της ακτινωτής νευρογλοιακής πορείας από τη βλα-
στική θεμέλια ουσία του επενδύματος των πλαγίων 
κοιλιών στο φλοιό συμβαίνει μεταξύ 7ης και 16ης εμ-
βρυϊκής εβδομάδας και μπορεί να συνεχίζεται μή-
νες μετά τη γέννηση13, 14. 

Οι αιτίες των ανωμαλιών μετανάστευσης των 
νευρώνων θα μπορούσαν να είναι γενετικές κα-
θώς και επιδράσεις του περιβάλλοντος κατά τη δι-
άρκεια της κύησης1, 9. 

Οι ετεροτοπίες φαιάς ουσίας μπορεί να αφο-
ρούν το ένα ή και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια5. 
Ανάλογα με την εντόπιση και τη μορφολογία τους 
ταξινομούνται ως: υποεπενδυματική, εστιακή-υπο-
φλοιώδης ή ταινιοειδής.

�� μαγνητική τομογραφία με την ευαισθησία 
που τη διακρίνει στο διαχωρισμό φαιάς, λευκής 
ουσίας του εγκεφάλου, ιδίως με τις ��� ακολουθίες��� ακολουθίες ακολουθίες 
αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την ανάδειξη και 
την εκτίμηση της συχνότητας εντόπισης της ετε-
ροτοπίας καθώς και τη συσχέτιση της με συνοδές 
ανωμαλίες2, 12.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Μελετήθηκαν αναδρομικά σε διάστημα 8 ετών 

(2001-2009) οι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας 
16 ασθενών με ετεροτοπία. �� ομάδα μελέτης πε-
ριλάμβανε 6 παιδιά (4 αγόρια, 2 κορίτσια) ηλικί-
ας μεταξύ 6 και 15 ετών και 10 ενήλικες (6 άνδρες 
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και 4 γυναίκες) ηλικίας μεταξύ 25 και 40 ετών. Το 
φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων στην πλειοψη-
φία των ασθενών περιλάμβανε κυρίως επιληψία, 
αναπτυξιακή καθυστέρηση και κινητικές δυσλει-
τουργίες.

Οι εξετάσεις έγιναν σε μαγνητικό τομογράφο 
S������ ������ ���� 1�� και ελήφθησαν οβελιαί- ������ ���� 1�� και ελήφθησαν οβελιαί-������ ���� 1�� και ελήφθησαν οβελιαί- ���� 1�� και ελήφθησαν οβελιαί-���� 1�� και ελήφθησαν οβελιαί- 1�� και ελήφθησαν οβελιαί-�� και ελήφθησαν οβελιαί- και ελήφθησαν οβελιαί-
ες, εγκάρσιες και στεφανιαίες τομές με επιβάρυν-
ση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου. Στεφανιαίες τομές 
με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και μετά 
τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (��-�����).��-�����).-�����).�����).).
Εγκάρσιες τομές με �� και ��� ακολουθίες. Ανα-�� και ��� ακολουθίες. Ανα- και ��� ακολουθίες. Ανα-��� ακολουθίες. Ανα- ακολουθίες. Ανα-
λύθηκαν, η εντόπιση, ο τύπος, η συχνότητα και τα 
απεικονιστικά χαρακτηριστικά του ετεροτοπικού 

ιστού φαιάς ουσίας και η τυχόν συνύπαρξη συνο-
δών συγγενών ανωμαλιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 16 ασθενείς που εξετάσθηκαν με 

μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, ετεροτοπι-
κός ιστός φαιάς ουσίας απεικονίστηκε υποεπεν-
δυματικά σε 9 ασθενείς, εστιακά-υποφλοιώδης σε 
6 ασθενείς, ταινιοειδής σε 1 ασθενή. �� υποενδυ-
ματική ετεροτοπία αφορούσε την περιφέρεια και 
των δύο πλαγίων κοιλιών με τη μορφή πολυάριθ-
μων σχεδόν συνεχόμενων όζων στους 3 απο τους 9 
εξεταζόμενους ασθενείς (Εικ. 1, 2, 5), ενώ οι υπό-
λοιποι 6 παρουσίαζαν όζους ετεροτοπικής φαιάς 

Εικόνα 1 
 
 

(α)  Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηνλ εηεξνηνπηθό ηζηό θαηάο  
       νπζίαο πέξημ ηωλ θνηιηώλ. 

 
(β) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηνλ εηεξνηνπηθό ηζηό θαηάο  
      νπζίαο πέξημ ηωλ θνηιηώλ. 

 
(γ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηνλ εηεξνηνπηθό ηζηό θαηάο  
      νπζίαο πέξημ ηωλ θνηιηώλ. 

 
(δ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηνλ εηεξνηνπηθό ηζηό θαηάο  
      νπζίαο πέξημ ηωλ θνηιηώλ. 
 

 
(ε) Κεθαιή βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα  
     (mega cisterna magna). 

 
(ζη) Κεθαιή βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα  
       (mega cisterna magna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(δ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηνλ εηεξνηνπηθό ηζηό θαηάο  
      νπζίαο πέξημ ηωλ θνηιηώλ. 
 

 
(ε) Κεθαιή βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα  
     (mega cisterna magna). 

Εικ. 1 Θήλυ ηλικίας 7 ετών που υπεβλήθει σε απεικονιστικό έλεγχο λόγω επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσιες τομές T1WI, T2WI: 
(α, β, γ): υποεπενδυματική ετεροτοπία στην περιφέρεια και των δύο πλαγίων κοιλιών με τη μορφή πολυάριθμων συνεχό-
μενων όζων, (βέλη). Στεφανιαία τομή  T1WI (δ) υποεπεδυματική ετεροτοπία στην περιφέρεια των πλαγίων κοιλιών (βέλη). 
Εγκάρσια τομή T2WI και οβελιαία τομή T1WI (ε,στ) αραχνοειδής θύλακας (mega cisterna magna) (κεφαλές βελών).
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Εικόνα 2 
 

 
(α)  
 

 
(β) 

 
 
 

 
(γ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηνλ εηεξνηνπηθό ηζηό ζηελ  
      πεξηθέξεηα ηωλ πιάγηωλ θνηιηώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2 
 

 
(α)  
 

 
(β) 

Εικ. 2 Θήλυ ηλικίας 25 ετών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσια τομή T1WI, εγκάρσια και στεφανιαία τομή T2WI 
(α,β,γ) υποεπενδυματική ετεροτοπία στην περιφέρεια των δύο πλαγίων κοιλιών.(βέλη).

Εικόνα 3 
 

 
(α) 
 

 
(β) Τν βέινο ππνδεηθλύεη ηνλ όδν εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ θαηάο  
      νπζίαο παξά ην ηξίγωλν ηεο δεμηάο πιάγηαο θνηιίαο. 
 
 
 
 

 
(γ) Βέινο: όδνο εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ θαηάο νπζίαο πέξημ ηνπ  
      ηξηγώλνπ ηεο δεμηάο πιάγηαο θνηιίαο. 
 

 
(δ) 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3 Άρρεν ηλικίας 30 ετών 
με ιστορικό επιληπτικών κρί-
σεων. Εγκάρσια τομή  T1WI, 
T2WI, PD  (α,β,γ) όζος ετε-
ροτοπικού ιστού φαιάς ουσί-
ας πέριξ του τριγώνου της δε-
ξιάς πλάγιας κοιλίας(βέλη). 
Κολποκεφαλική διαμόρφωση 
του κοιλιακού συστήματος. 
Οβελιαία τομή  T1WI πρίν 
και μετά την χορήγηση παρα-
μαγνητικής ουσίας (δ) στένω-
ση του υδραγωγού του Sylvius 
με συνοδό διάταση της 3ης 
κοιλίας.
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Εικόνα 4 

 
(α)  
 

 
(β) 

 

 
(γ) Τν βέινο ππνδεηθλύεη όδν εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ θαηάο  
      νπζίαο παξά ηελ αξηζηεξή πιάγηα θνηιία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5 

 
(α) 
 

 
(β) 

 
 
 

 
(γ) Τα βέιε ππνδεηλύνπλ ηνλ εηξνηνπηθό ηζηό θαηάο νπζίαο  
      πέξημ ηωλ πιαγίωλ θνηιηώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4 

 
(α)  
 

 
(β) 

Εικ.4 Άρρεν ηλικίας 26 ετών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσιες τομές  T1WI, T2WI, IR (α,β,γ) υποεπενδυματι-
κή ετεροτοπία με τη μορφή όζου παρα την αριστερή πλάγια κοιλία (βέλη).

Εικόνα 5 

 
(α) 
 

 
(β) 

Εικ.5 Θήλυ ηλικίας 26 ετών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσιες τομές  T1WI, T2WI, IR (α,β,γ) αμφοτερόπλευρη 
υποεπενδυματική ετεροτοπία (βέλη).

 
 
Εικόνα 6 
 

 
(α) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ όδνπο εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ θαηάο  
      νπζίαο πέξημ ηνπ ηξηγώλνπ ηεο δεμηάο πιάγηαο θνηιίαο. 
 

 
(β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.6 Άρρεν ηλικίας 25 ετών με ιστορικό 
επιληπτικών κρίσεων και ψυχοκινητική 
καθυστέρηση. Εγκάρσια τομή T2WI (α) 
όζοι ετεροτοπικού ιστού φαιάς ουσίας 
πέριξ τριγώνου της δεξιάς πλάγιας κοι-
λίας (βέλη). Κολποκεφαλική διαμόρφω-
ση του κοιλιακού συστήματος. Οβελιαία 
τομή T2WI (β) απουσία του μεσολοβίου, 
κολποκεφαλική διαμόρφωση του κοιλι-
ακού συστήματος.
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ουσίας μονόπλευρα κυρίως γύρω απο τα τρίγωνα 
των πλάγιων κοιλιών (Εικ. 3, 4, 6). Οι 3 ασθενείς 
με αμφοτερόπλευρη υποεπενδυματική ετεροτοπία 
ήταν γυναίκες. Όλες οι περιπτώσεις ετεροτοπικού 
ιστού φαιάς ουσίας εστιακά, υπό το φλοιό αφο-
ρούσαν το ένα μόνο ημισφαίριο, κυρίως το δεξιό 
(Εικ. 7, 8, 9, 10) και σε μια περίπτωση, γιγαντιαί-
οι ετεροτοπικοί όζοι είχαν αντικαταστήσει τα ημι-
σφαίρια (Εικ. 11). Στον ταινιοειδή τύπο μεγάλα 
τμήματα ετεροτοπικού ιστού είχαν αντικαταστή-
σει τη φυσιολογική λευκή ουσία βρεγματικά αμφο-
τερόπλευρα (Εικ. 12).

Στους 14 απο τους 16 ασθενείς συνυπήρχαν 
συγγενείς ανωμαλίες όπως: σχιζεγκεφαλία (2 ασθε-
νείς) (Εικ. 10), λισεγκεφαλία (1 ασθενής) (Εικ. 12), 
κολποκεφαλική διαμόρφωση του κοιλιακού συ-

στήματος (7 ασθενείς) (Εικ. 6, 9, 11), υπογυρία (1 
ασθενή), στένωση του υδραγωγού του S������ (1S������ (1 (1 
ασθενής) (Εικ. 3) και αραχνοειδής θύλακας (���������� 
��������� ������� 2 ασθενείς) (Εικ. 1, 7). ������� 2 ασθενείς) (Εικ. 1, 7).������� 2 ασθενείς) (Εικ. 1, 7). 2 ασθενείς) (Εικ. 1, 7). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι ανωμαλίες μετανάστευσης των νευρώνων 

αποτελούν αναπτυξιακές ανωμαλίες που προκύ-
πτουν από διαταραχές μετανάστευσης απο τη θε-
μέλια ουσία του τοιχώματος των πλαγίων κοιλιών 
στο φλοιό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ανωμα-
λίες όπως η αγυρία, λισεγκεφαλία, παχυγυρία, σχι-
ζεγκεφαλία, μονόπλευρη μεγαλεγκεφαλία, αμφοτε-
ρόπλευρο περισυλβιακό σύνδρομο, το σύνδρομο 
του διπλού φλοιού και η ετεροτοπία1,2,4.

Εμβρυολογικά ο νευρικός σωλήνας αποτελεί-

Εικόνα 7 
 

 
(α) 

 
(β) 
 

 
(γ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηελ ππνθινηώδε εηεξνηνπία. 
 

 
(δ) Τν βέινο ππνδεηθλύεη ηελ ππνθινηώδε εηεξνηνπία. 
 

 
(ε) Τν βέινο ππνδεηθλύεη ηελ ππνθινηώδε εηεξνηνπία.  
Η θεθαιή ηνπ βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα. 
 

 
(ζη) Η θεθαιή ηνπ βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα. 

 
(γ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ηελ ππνθινηώδε εηεξνηνπία. 
 

 
(δ) Τν βέινο ππνδεηθλύεη ηελ ππνθινηώδε εηεξνηνπία. 
 

 
(ε) Τν βέινο ππνδεηθλύεη ηελ ππνθινηώδε εηεξνηνπία.  
Η θεθαιή ηνπ βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα. 
 

 
(ζη) Η θεθαιή ηνπ βέινπο ππνδεηθλύεη ηνλ αξαρλνεηδή ζύιαθα. 

Εικ.7 Άρρεν ηλικίας 15 ετών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσια τομή T1WI, T2WI, PD  (α,β,γ) εστιακή υποφλοι-
ώδης ετεροτοπία κροταφοβρεγματικά δεξιά (βέλη). Στεφανιαίες τομές T2WI (δ,ε) εστιακή υποφλοιώδης ετεροτοπία κρο-
ταφοβρεγματικά δεξιά (βέλος), αραχνοειδής θύλακας(κεφαλή βέλους). Οβελιαία T1WI μετά απο την χορήγηση παραμα-
γνητικής ουσίας (στ) αραχνοειδής θύλακας (mega cisterna magna), (κεφαλή βέλους).
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Εικόνα 8 

 
(α) 
 

 
(β) 

 
 
 

 
(γ) 
 

 
(δ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ππνθινηώδε εηεξνηνπία  
      κεηωπνβξεγκαηηθά δεμηά. 
 
 

Εικόνα 8 

 
(α) 
 

 
(β) 

 
 
 

 
(γ) 
 

 
(δ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ππνθινηώδε εηεξνηνπία  
      κεηωπνβξεγκαηηθά δεμηά. 
 
 

Εικ.8 Άρρεν ηλικίας 28 ετών με ιστορι-
κό επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσια το-
μή T1WI, T2WI, PD  και στεφανιαία 
T1WI  μετά την χορήγηση παραμαγνη-
τικής ουσίας (α,β,γ,δ) εστιακή υποφλοι-
ώδης ετεροτοπία μετωποβρεγματικά δε-
ξιά (βέλη).

Εικόνα 9 

 
(α) 
 

 
(β) 

Εικόνα 9 

 
(α) 
 

 
(β) 

 

 
(γ) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ππνθινηώδε εηεξνηνπία  
      βξεγκαηηθά δεμηά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.9 Θήλη ηλικίας 40 ετών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Εγκάρσια τομή  T1WI, PD και στεφανιαία τομή T2WI (α,β,γ) 
εστιακή υποφλοιώδης ετεροτοπία βρεγματικά δεξιά (βέλη). Κολποκεφαλική διαμόρφωση του κοιλιακού συστήματος.
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Εικόνα 10 

 
(α) 
 

 
(β) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ππνθινηώδε εηεξνηνπία.  

  
(γ) Η θεθαιή ηνπ βέινπο ππνδεηθλύεη ζρηδεγθεθαιία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.10 Άρρεν ηλικίας 23 ετών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, αναπτυξιακή καθυστέρηση και κινητικές δυσλειτουργίες. 
Εγκάρσιες τομές T1WI, T2WI (α,β,γ) εστιακή υποφλοιώδης ετεροτοπία (βέλη), σχιζεγκεφαλία (κεφαλή βέλους).

Εικόνα 10 

 
(α) 
 

 
(β) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ππνθινηώδε εηεξνηνπία.  

Εικόνα 11 

 
(α) 
 

 
(β) Τν βέινο ππνδεηθλύεη γηγαληηαίνπο εηεξνηνπηθνύο όδνπο  
      θαηάο νπζίαο. 

Εικ.11 Θήλη ηλικίας 1 έτους υπεβλήθει 
σε απεικονιστικό έλεγχο λόγω σοβαρής 
αναπτυξιακής καθυστέρησης,  κινητικών 
δυσλειτουργιών και επιληπτικών κρίσε-
ων. Εγκάρσια τομή T1WI, T2WI (α,β) γι-
γαντιαίοι ετεροτοπικοί όζοι έχουν αντι-
καταστήσει τα ημισφάιρια (βέλη). Κολ-
ποκεφαλική διαμόρφωση του κοιλιακού 
συστήματος. Αγενεσία μεσολοβίου.

Εικόνα 12 
 

 
(α) Βέινο: ζηηβάδεο εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ θαηάο νπζίαο. 
      Κεθαιή βέινπο: ιηζεγθεθαιία. 
 

 
(β) 
 

 
 
 

 
(γ) Βέινο: θνιόλα εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ.  
     Κεθαιή βέινπο: ιηζεγθεθαιία. 

Εικ.12 Άρρεν ηλικίας 2 ετών. Εγκάρσια τομή T1WI, T2WI, οβελιαία τομή T1WI, (α,β,γ) ταινειοειδής (band) ετεροτοπία (βέ-
λη), λισεγκεφαλία (κεφαλές βελών).

Εικόνα 11 

 
(α) 
 

 
(β) Τν βέινο ππνδεηθλύεη γηγαληηαίνπο εηεξνηνπηθνύο όδνπο  
      θαηάο νπζίαο. 

Εικόνα 12 
 

 
(α) Βέινο: ζηηβάδεο εηεξνηνπηθνύ ηζηνύ θαηάο νπζίαο. 
      Κεθαιή βέινπο: ιηζεγθεθαιία. 
 

 
(β) 
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ται απο 3 στρώματα: το επενδυματικό στρώμα που 
εφάπτεται με τον αυλό, το ενδιάμεσο στρώμα που 
περιέχει τα θεμέλια κύτταρα και το επιχείλιο στρώ-
μα απο το οποίο θα δημιουργηθεί η λευκή ουσία7. 

Την 12η περίπου εμβρυϊκή εβδομάδα νευρώνες 
μεταναστεύουν περιφερικά κατά μήκος του επιχεί-
λιου στρώματος στην εν τω βάθει επιχείλια ζώνη 
για τη δημιουργία της φαιάς ουσίας του φλοιού. 
Ο ετεροτοπικός ιστός φαιάς ουσίας οφείλεται κα-
ταρχήν στην αιφνίδια διακοπή της διαδικασίας με-
τανάστευσης των νευρώνων περιφερικά3,7. Μερι-
κή στάση έχει ώς αποτέλεσμα συσσώρευση ετερο-
τοπικού ιστού φαιάς ουσίας στα ημιωειδή κέντρα. 
Καθολική απουσία μετανάστευσης έχει ώς απο-
τέλεσμα παρουσία ετεροτοπικού ιστού υποεπεν-
δυματικά. Ο ετεροτοπικός ιστός φαιάς ουσίας εί-
ναι δυσπλαστικός, μη λειτουργικός, συνήθως απο-
τελείται απο ανώριμα κύτταρα και λειτουργεί ως 
επιληπτογόνος εστία7.

Παρόλο που οι μηχανισμοί μετανάστευσης των 
νευρώνων δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, τρείς θε-
ωρίες επικρατούν: �) καταστροφή των ακτινωτών�) καταστροφή των ακτινωτών) καταστροφή των ακτινωτών 
νευρογλιακών ινών, ��) πρόωρη μεταμόρφωση των��) πρόωρη μεταμόρφωση των) πρόωρη μεταμόρφωση των 
ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων σε αστρο-
κύτταρα και ���) ανεπάρκεια των ειδικών επιφα-���) ανεπάρκεια των ειδικών επιφα-) ανεπάρκεια των ειδικών επιφα-
νειακών μορίων11 [����������� �� ��� 1992�.����������� �� ��� 1992�. �� ��� 1992�.�� ��� 1992�. ��� 1992�.��� 1992�. 1992�.

�� υποενδυματική ετεροτοπία αποτελεί τον πιο 
συχνό τύπο ετεροτοπίας6. Οι ετεροτοπικοί υποε-
πενδυματικοί όζοι φαιάς ουσίας μπορεί να είναι 
μονόπλευροι, αμφοτερόπλευροι, εστιακοί ή διάχυ-
τοι. �� μονόπλευρη εστιακή ετεροτοπία είναι συνή-
θως σποραδική και ανευρίσκεται στην ίδια συχνό-
τητα στα δυο φύλα με ήπια κλινική εικόνα ή ώς τυ-
χαίο εύρημα6,14.

�� αμφοτερόπλευρη υποεπενδυματική ετεροτο-
πία είναι κατά κύριο λόγο οικογενής, κληρονομεί-
ται με το χρωμόσωμα Χ (Χ-������� ���������) και������� ���������) και ���������) και���������) και) και 
η συχνότητα του είναι μεγαλύτερη στο θήλυ φύλο. 
Τα γονίδια που ενοχοποιούνται είναι τα ����,����,, 
FL�� στη θέση �28 του χρωμοσώματος Χ. Κλινικά στη θέση �28 του χρωμοσώματος Χ. Κλινικά�28 του χρωμοσώματος Χ. Κλινικά28 του χρωμοσώματος Χ. Κλινικά 
τα άτομα που πάσχουν έχουν σχεδόν φυσιολογι-
κή νοημοσύνη, επιληψία και διαταραχές στην πήξη 
του αίματος. �� κλινική εικόνα εμφανίζεται συνή-
θως κατά την 2η με 3η δεκαετία της ζωής1,2,3,4,6,8,14.

Στην υποφλοιώδη ετεροτοπία πολυλοβωτές μά-
ζες φαιάς ουσίας εντοπίζονται στην υποφλοιώδη 
λευκή ουσία των ημισφαιρίων σε συνέχεια με τον 
παρακείμενο φλοιό και την επιφάνεια των κοιλιών. 

Παρατηρήθηκε ότι η υποεπενδυματική ετεροτοπία 
συμβαίνει συνήθως στο δεξιό ημισφαίριο. Μια εξή-
γηση αυτής της παρατήρησης θα μπορούσε να εί-
ναι ότι οι νευρώνες του δεξιού ημισφαιρίου ολοκλη-
ρώνουν τη μετανάστευση τους σχετικά πιο αργά 
συγκριτικά με τους νευρώνες του αριστερού ημι-
σφαιρίου1. Οι περισσότερες περιπτώσεις στην κα-
τηγορία αυτή αφορούν άντρες. Κλινικά οι ασθε-
νείς εμφανίζουν ημιπάρεση στο ετερόπλευρο ήμι-
συ του σώματος, αναπτυξιακή καθυστέρηση, σχε-
δόν φυσιολογική νοημοσύνη και απλούς κινητικούς 
σπασμούς, που εμφανίζονται οποιαδήποτε στιγμή 
απο τη γέννηση έως τη 2η δεκαετία της ζωής. Αυ-
τός ο τύπος ετεροτοπίας πολύ συχνά συνυπάρχει 
με δυσγενεσία του μεσολοβίου πιθανόν λόγω απο-
τυχίας επέκτασης των διημισφαιρικών συνδετικών 
αξόνων των ετεροτοπικών νευρώνων9. Να αναφέ-
ρουμε επίσης οτι σε σπάνιες περιπτώσεις γιγαντι-
αίοι ετεροτοπικοί όζοι μπορούν να αντικαταστή-
σουν τα ημισφαίρια14.

Στην περίπτωση ταινιοειδούς ετεροτοπίας φαί-
νεται να έχει διακοπεί η μετανάστευση ενός δεύ-
τερου κύματος νευρώνων και γλοίας που έχει ώς 
αποτέλεσμα το σχηματισμό των εξής στρωμάτων 
απο τα έσω προς την περιφέρεια: επιφάνεια του 
κοιλιακού συστήματος, περικοιλιακή και εν τω βά-
θει λευκή ουσία, στιβάδα σταματημένων ετεροτο-
πικών νευρώνων που εκτείνεται σε όλο το πάχος 
του εγκεφαλικού ιστού και επιφανειακή λευκή ου-
σία. Ο φλοιός μπορεί να είναι λεπτότερος απο τον 
φυσιολογικό και η κλινική εικόνα των ασθενών με 
αυτό το είδος ετεροτοπίας πολύ σοβαρή12,14.

�� μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο 
εκλογής για την απεικόνιση της ετεροτοπίας3. Οι 
καλύτερες ακολουθίες ανάδειξης είναι η �� και�� και και 
��� ακολουθίες ακολουθίες7. Τα απεικονιστικά ευρήματα είναι 
χαρακτηριστικά : ��� σήμα ίδιο με την φυσιολο-��� σήμα ίδιο με την φυσιολο- σήμα ίδιο με την φυσιολο-
γική φαιά ουσία σε όλες τις ακολουθίες. Οι ετερο-
τοπικοί όζοι φαιάς ουσίας δεν εμπλουτίζονται και 
δεν απεικονίζονται με χωροκατακτητική συμπερι-
φορά ή οίδημα13,14.

Συχνά τίθεται θέμα διαφορικής διάγνωσης με 
τους αμαρτωματώδεις όζους στην οζώδη σκλήρυν-
ση. Οι όζοι αυτοί παρουσιάζουν υψηλό ��� σήμα��� σήμα σήμα 
στις ����

1
W�, χαμηλό στις Τ, χαμηλό στις Τ

2
W�, εμπλουτίζονται και, εμπλουτίζονται και 

μπορεί να υπάρχουν επασβεστώσεις1,2,3,8,11,14.
Στους ασθενείς με ετεροτοπία συχνά συνυ-

πάρχουν και άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ΚΝΣ 
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όπως: ανωμαλίες του μεσολοβίου (υποπλασία, αγε-
νεσία), κολποκεφαλική διαμόρφωση του κοιλια-
κού συστήματος, ανωμαλίες του φλοιού (λέπτυν-
ση, λισεγκεφαλία, αγυρία, παχυγυρία), σχιζεγκε-
φαλία, αραχνοειδής θύλακας, στένωση του υδρα-
γωγού, οπίσθια και σπανιότερα πρόσθια εγκεφα-
λοκήλη3,5,7,8,10.

Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε αναδρο-
μικά στο εργαστήριο μας απεικονίστηκε στους πε-
ρισσότερους ετεροτοπικός ιστός φαιάς ουσίας υπο-
επενδυματικά. Οι ��� ακολουθίες απεικόνισαν κα-��� ακολουθίες απεικόνισαν κα- ακολουθίες απεικόνισαν κα-
λύτερα την ετεροτοπία συγκριτικά με τις Τ

2
W� 

ακολουθίες. �� πλειονότητα των ασθενών εμφάνι-
ζε και άλλες συγγενείς ανωμαλίες απο το ΚΝΣ. 
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς αναφέρεται οτι έπασχαν 
απο επιληπτικές κρίσεις. �� μαγνητική τομογραφία 
ανέδειξε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οτι ο ετε-
ροτοπικός ιστος φαιάς ουσίας συνιστούσε αναπτυ-
ξιακή ανωμαλία.   

Οι ετεροτοπίες της φαιάς ουσίας αποτελούν συ-
χνά, αιτία επιληπτικών κρίσεων1. �� υποεπενδυμα-
τική ετεροτοπία είναι ο πιο συχνός τύπος ετερο-
τοπίας. Συχνά οι ετεροτοπίες σχετίζονται και με 
άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ΚΝΣ. �� μαγνητι-
κή τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για 
την ανάδειξη ετεροτοπικού ιστού φαιάς ουσίας και 
συνοδών συγγενών ανωμαλιών. Οι ��� ακολουθί-��� ακολουθί- ακολουθί-
ες μπορούν να αναδείξουν καλύτερα τις ετεροτο-
πίες λόγω της εξαιρετικής αντίθεσης μεταξύ λευ-
κής και φαιάς ουσίας.

SUMMARY
������������ �� ���� �������� �f ������� ������-

�� ������� ���� ������� ��������� �� ���� ����� ������� 
����������, �������� �� ���� w����� ������� �f ���� ����-
b���� �������������. �� ��������� b������� �f ���������� 
���������� �f �������� ��� ���� ����� ������ ���� �����-
��� ������ f�b��� ������ f����� ��f�. ������������ ���� �����-
��f��� ���� ��b����������, f����� ��b��������� (“����-
����”) �� b���� �������������. S�b���������� ���������-
���� ���� ���� ���� ������ f��� �f �������������, w������ 
����� b��� �������z�� ��� ���� ������ �f ��������. ���-
������� �f ���� C�S ������ �������� �������: ��b��������-
���� �f ������ ���������, ��������������, ���������������-
��, ���������������, �������� �f ���� ��������� �f S������, 
����� ��������� �������. ���� �� ���� �������� ������� �f 
������� f�� ���� ����������� ���� ���� f�������� �f ����-
��������� ���� ���� ������������ ��b������������.
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