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Βασική διαφορά μεταξύ Μαγνητικής και Αξονικής 
Τομογραφίας

 Η Μαγνητική Τομογραφία δημιουργεί λεπτομερείς και 
αναλυτικές εικόνες των οργάνων, των οστών και των 
μαλακών ιστών χρησιμοποιώντας το μαγνητικό πεδίο.

 Η Αξονική Τομογραφία δημιουργεί λεπτομερείς και 
αναλυτικές εικόνες των οργάνων, των οστών και των 
μαλακών ιστών χρησιμοποιώντας τις ακτίνες Χ.



Πλεονεκτήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας

 Απεικονιστική μέθοδος χωρίς ακτινοβολία 
 Καλύτερη μέθοδος στην απεικόνιση του εγκεφάλου, της 

σπονδυλικής στήλης, της καρδίας, του ήπατος, της 
πυέλου, των αρθρώσεων και των μαλακών μορίων 

 Μελέτη αγγείων χωρίς σκιαγραφικό
 Δυνατότητα λήψης εικόνων ολόσωμης απεικόνισης
 Το χρησιμοποιούμενο σκιαγραφικό,  γαδολίνιο, έχει 

λιγότερες αντιδράσεις από τα ιωδιούχα σκιαγραφικά



Επί πλέον έχει τη δυνατότητα της 
λειτουργικής μελέτης:

 Της απεικόνισης με διάχυση, Diffusion 

 Της απεικόνισης της αιμάτωσης σε μοριακό επίπεδο, 
MRI Perfusion

 Της λειτουργικής μελέτης, Functional MRI

 Της μελέτης της μεταβολικής δραστηριότητος,

MRI Spectroscopy



Πλεονεκτήματα της Αξονικής Τομογραφίας

 Γρήγορη μέθοδος 

 Καλύτερη απεικόνιση στο σκελετικό σύστημα σε 
κακώσεις

 Μέθοδος εκλογής στην μελέτη του πνευμονικού 
παρεγχύματος 

 Καλύτερη μέθοδος στην ανάδειξή των αποτιτανώσεων

 Απεικόνιση σε ασθενείς με μέταλλα, βηματοδότες και 
χειρουργικά clips.

 Χαμηλό κόστος



Περιορισμοί Μαγνητικής Τομογραφίας

 Χρονοβόρα εξέταση, χρειάζεται καταστολή σε παιδιά 
μικρότερα των 6 ετών 

 Κλειστοφοβία, θόρυβος
 Ευαισθησία στις κινήσεις και αναπνοές
 Δυσκολία στην ανάδειξη αποτιτανώσεων
 Κίνδυνος σε ασθενείς με βηματοδότες, χειρουργικά clips,

κοχλιακά εμφυτεύματα, οδοντικούς μηχανισμούς
 Ψηλό κόστος



Περιορισμοί Αξονικής Τομογραφίας

 Ακτινοβολία

 Περισσότερες αντιδράσεις στο σκιαγραφικό, ιωδιούχο

 Συνήθως για την απεικόνιση της κοιλίας χρειάζεται 
γαστρογραφίνη από του στόματος

 Περιορισμένη απεικόνιση των μαλακών ιστών



Εγκέφαλος

MRI
 Παρακολούθηση ανάπτυξης του 

εγκεφάλου, μυελίνωση
 Συγγενείς παθήσεις 
 Μεταβολικά νοσήματα 
 Φακωματώσεις
 Φλεγμονώδεις, και τοξικές παθήσεις 
 Κακώσεις (καταστροφικές, ισχαιμικές, 

υποξαιμικές αλλοιώσεις)
 Κακώσεις, υποξύ-χρόνιο τραύμα
 Όγκοι 
 Υδροκέφαλος 
 Επιληψία
 Αγγειακές ανωμαλίες (συγγενείς 

ανωμαλίες, έμφρακτα)
 Μελέτη υποφύσεως
 Παθήσεις οφθαλμικών κόγχων

CT
 Κακώσεις, οξύ τραύμα

 Αλλοιώσεις με αποτιτανώσεις 

 Οξείες ενδοπαρεγχειματικές 
αιμορραγίες 

 Υπαραχνοειδής αιμορραγία

 Λυτικές αλλοιώσεις οστών



Σπλαγχνικό κρανίο-Τράχηλος

MRI
 Παθήσεις λάρυγγα 

 Μάζες μαλακών μορίων 
σπλαγχνικού κρανίου 

 Μάζες τραχήλου 

 Μελέτη ακουστικών νεύρων

CT
 Μελέτη οστικών  δομών, οστάρια

 Ωτοσκλήρυνση

 Κακώσεις προσωπικού κρανίου 

 Κυτταρίτις οφθαλμικών κόγχων, 
παραρρινοκολπίτις



Σπονδυλική Στήλη

MRI
 Συγγενείς ανωμαλίες 

 Φλεγμονώδεις παθήσεις 

 Απομυελινωτικές παθήσεις

 Όγκοι (ένδο-έξω καναλικοί) 

 Κακώσεις νωτιαίου μυελού

 Σκολίωση 

 Σύριγγο-υδρομυελίες

 Κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων

CT
 Κατάγματα σπονδύλων

 Όγκοι σπονδυλικών σωμάτων



Θώρακας

MRI
 Παθήσεις καρδιάς (συγγενείς 

ανωμαλίες, ενδο-περικαρδιακές 
μάζες)

 Μάζες μεσοθωρακίου 

 Μελέτη αγγείων μεσοθωρακίου 

CT
 Παθήσεις πνευμονικού 

παρεγχύματος 

 Οζώδεις αλλοιώσεις πνευμονικού 
παρεγχύματος 

 Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής



Κοιλία

MRI
 Αλλοιώσεις ήπατος

 Αλλοιώσεις παγκρέατος

 MRCP 

 Μαγνητική εντερογραφία

CT
 Φλεγμονές 

 Αποτιτανώσεις

 Σταδιοποίηση όγκων



Πύελος

MRI
 Εξεργασίες ουροδόχου κύστεως, 

προστάτη, όρχεων,  μήτρας, 
ωοθηκών

CT
 Όγκους προερχόμενους από τα 

οστικά μόρια



Μυοσκελετικό 

MRI
 Μελέτη συνδέσμων τενόντων 

μηνίσκων και χόνδρων

 Όγκοι οστών και μαλακών μορίων 

 Οστεομυελίτις

 Oστεοχονδρίτις, οστεοαρθρίτις 

 Κατάγματα κοπώσεως 

 Άσηπτες νεκρώσεις 

 Μεταστάσεις

CT
 Κατάγματα 

 Αξονομέτρηση



«Ωφελείν ή μη βλάπτειν» 

Ορθολογισμός



Τα απεικονιστικά ευρήματα δεν είναι πάντα ειδικά, οι 
σωστές όμως πληροφορίες και οι κατάλληλες εξετάσεις 

μπορούν να οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση

Σωστή αντιμετώπιση = συνεργασία

Ευχαριστώ


