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Εισαγωγή
Το σύνδρομο απιοειδούς μυός (ΣΑΜ) οφεί-

λεται σε παθολογία του απιοειδούς μυός, 
η οποία προκαλεί παγίδευση και συμπίε-
ση του ισχιακού νεύρου με αποτέλεσμα 
οσφυοϊσχιακή συνδρομή εξωσπονδυλι-
κής αιτιολογίας. 

Δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτός ορισμός 
και προτεινόμενα κριτήρια διάγνωσης του 
ΣΑM, με αποτέλεσμα η επιδημιολογική 
ανάλυση να καθίσταται δυσχερής1. 

Η συχνότητα εμφάνισης είναι συνάρτηση 
του ορισμού του ΣΑΜ και των κριτηρίων 
για τη διάγνωσή του. Η συχνότητα εμφά-
νισής του κυμαίνεται από 0,33%2 έως και 
6%3 σε ασθενείς με οσφυοϊσχιαλγία. Η ανα-
λογία θηλέων και αρρένων είναι 6 προς 1 
σύμφωνα με μια έρευνα3, ενώ είναι 3 προς 
1 για το μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο (επώ-
δυνοs μυϊκός σπασμός)4.

Είναι γεγονός ότι η ανατομική βάση και 
ιδιαίτερα η κλινική ανατομία του ΣΑΜ εί-
ναι σχετικά περίπλοκη, γι’ αυτό και στο πα-
ρόν άρθρο έγινε προσπάθεια απλούστευ-
σης των ανατομικών σχέσεων του συν-
δρόμου. Ο απιοειδής μυς εκφύεται οδο-
ντωτά από την πρόσθια επιφάνεια του ιε-
ρού οστού και πιο συγκεκριμένα από το 
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ιερό σπόνδυλο 
(Ι2-I4). Αφού καλύψει την πρόσθια επιφά-
νεια της ιερολαγόνιας άρθρωσης, εξέρχε-
ται από την πύελο μέσω του ισχιακού τρή-
ματος και καταφύεται στην άνω επιφάνεια 
του μείζονος τροχαντήρα, πολλές φορές 
έχοντας κοινό καταφυτικό τένοντα με τον 
έσω θυροειδή μυ5.

Η ανατομική σχέση του απιοειδούς μυός 
με το ισχιακό νεύρο και τις άλλες νευρο-
αγγειακές δομές που διασχίζουν το μείζον 
ισχιακό τρήμα, αποτελεί το κλειδί για την 
κατανόηση των προϋποθέσεων της δημι-
ουργίας του συνδρόμου.

Όλα τα νεύρα και αγγεία που εισέρχονται 
στο γλουτιαίο χώρο μέσω της πυέλου, είτε 
άνω, είτε κάτω από τον απιοειδή, περνούν 
μέσα από το μείζον ισχιακό τρήμα. Πάνω 
από τον απιοειδή περνούν το άνω γλουτι-
αίο νεύρο μαζί με την ομώνυμη αρτηρία, 
ενώ κάτω από τον απιοειδή περνούν η κά-
τω γλουτιαία αρτηρία και το ομώνυμο νεύ-
ρο, το αιδοιϊκό νεύρο και η έσω αιδοιϊκή 
αρτηρία, το νεύρο για τον έσω θυροειδή 
μυ, το ισχιακό νεύρο, το οπίσθιο μηριαίο 
δερματικό νεύρο και κλάδοι που νευρώ-
νουν τον τετρακέφαλο μηριαίο μυ.

Το ισχιακό νεύρο, ως γνωστόν, σχημα-
τίζεται από ρίζες του οσφυοϊερού πλέγ-

ματος (Ο4-Ι3) και αποτελείται σε ποσοστό 
20% από νευρικές ίνες και 80% από ινο-
λιπώδη ιστό6. Μετά από σύντομη διαδρο-
μή προσθίως του απιοειδούς μυός, εξέρ-
χεται από την πύελο δια της υποαπιοει-
δούς σχισμής και πορεύεται στην οπίσθια 
επιφάνεια του έσω θυροειδούς και των δι-
δύμων μυών, επί του τετραγώνου μηριαί-
ου μυός, μεταξύ ισχιακού κυρτώματος και 
μείζονα τροχαντήρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη βιβλιογραφία, 
με βάση νεκροτομικά δεδομένα, οι φυσιο-
λογικές ανατομικές παραλλαγές της πορείας 
του ισχιακού νεύρου σε σχέση με τον απιο-
ειδή μυ δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Σε μια 
μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το ισχιακό νεύρο 
περνά διαμέσου του απιοειδούς στο 22% 
των περιπτώσεων, ενώ από αυτές, στο 5% 
διαπερνά το μυ μέσω της γαστέρας του και 
στο υπόλοιπο 17% μέσω του καταφυτικού 
του τένοντα7. Άλλες έρευνες έχουν δείξει 
χαμηλότερα ποσοστά από τα προαναφερ-
θέντα, 10 και 7% αντίστοιχα8,9.

Στη βιβλιογραφία, το ΣΑΜ ταξινομεί-
ται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές10,11. 
Πρωτοπαθές ΣΑΜ θεωρείται η παρουσία 
συμπτωμάτων από πτώση στο γλουτό (τραυ-
ματισμό)12, σπασμό, ρίκνωση, ίνωση ή οστε-
οποιό μυΐτιδα του απιοειδούς13,14.

Το δευτεροπαθές ΣΑΜ οφείλεται σε πυώ-
δη μυοσίτιδα, διήθηση από όγκους, ανευ-
ρύσματα ή διεργασίες πέριξ ή εντός του μυ-
ός κ.λπ. Το δευτεροπαθές θεωρείται επίσης 
ότι προέρχεται από την ιερολαγόνια άρθρω-
ση15,3,11. Η άποψη αυτή από μερικούς θεω-
ρείται ξεπερασμένη15, καθώς δε διαφαίνε-
ται σχέση του ΣΑΜ με κάποια παθολογία 
ή εμβιομηχανική διαταραχή των ιερολαγό-
νιων αρθρώσεων, παρά τις όποιες κλινικές 
ομοιότητες μεταξύ τους. Έρευνα έχει δείξει 
ότι η συχνότητα εμφάνισης των δύο συν-
δρόμων είναι 21% και 0,33% αντίστοιχα2. 
Άλλωστε, σε παθολογία των ιερολαγονίων 
αρθρώσεων μόνο 13 από τους 336 ασθε-
νείς παρουσίασαν μυϊκό πόνο και προφα-
νώς η συσχέτιση γίνεται λόγω της ανατο-
μικής συνάφειας και γειτονίας.

Το ισχιακό νεύρο είναι πιθανό να παγιδευ-
τεί λόγω μιας πιθανής διαφοράς στη μορ-
φολογία του απιοειδούς7,12,16,17,18. Παρόλα 
αυτά, πολλοί ερευνητές θεωρούν τις ιδιαί-
τερες αυτές μορφολογίες τυχαίες ή φυσιο-
λογικές αποκλίσεις18,19.

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, το πρω-
τοπαθές σύνδρομο απιοειδούς ορίζεται ως 
οφειλόμενο σε σπασμό ή μετατραυματι-
κή παθολογία του απιοειδούς μυός, όπως 

αναφέρθηκε και πριν, ενώ ως δευτεροπα-
θές ΣΑM ή σύνδρομο απιοειδούς εξόδου 
ορίζεται κάθε περίπτωση που δεν υπάγε-
ται στην πρώτη κατηγορία με παράλλη-
λη απουσία παθολογίας από τη σπονδυ-
λική στήλη.

Η διάγνωση του ΣΑΜ είναι πολύ πι-
θανό να υποδηλώνεται από το ιστορικό 
του ασθενούς, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται 
τραυματισμός στο γλουτό, όπως π.χ. πτώ-
ση10,12,13,18,20,21. Ακόμη, ενοχοποιούνται συ-
χνά η υπερδραστηριότητα των στροφέων 
του ισχίου με συνέπεια εμφάνιση συνδρό-
μου υπέρχρησης22,23 ή το πολύωρο κάθι-
σμα σε σκληρές επιφάνειες24. Η εγκυμο-
σύνη θεωρείται επίσης ένας προδιαθεσι-
κός παράγοντας20.

Ο ασθενής με τυπικό σύνδρομο απιο-
ειδούς παραπονιέται για πόνο στο γλου-
τό με ή χωρίς αντανάκλαση στο σύστοι-
χο οπίσθιο μηρό. Πολλές φορές μπορεί ο 
πόνος να επεκτείνεται κάτω από το γόνατο 
έως την οπίσθια επιφάνεια της κνήμης, μι-
μούμενος τυπική ισχιαλγία.

Η φυσική εξέταση έχει ως σκοπό τη διε-
ρεύνηση του απιοειδούς μυός ως αιτία των 
συμπτωμάτων και τον αποκλεισμό ή τον κα-
θορισμό άλλων συναφών παθήσεων ως αι-
τιολογικών παραγόντων. Χρειάζεται πλήρης 
νευρολογική εξέταση της μυϊκής ισχύος, της 
αισθητικότητας, της κίνησης, των αντανα-
κλαστικών των κάτω άκρων κ.λπ. 

Ένα σημαντικό μέρος της φυσικής εξέτα-
σης είναι τα ειδικά κλινικά τεστ για τον απι-
οειδή μυ (Pace test, Beatty test, Freiberg 
test, FADIR/FAIR test, αντίσταση στην έξω 
στροφή κ.λπ.).

Ακτινοδιαγνωστικά ευρήματα
Ο κλινικός ιατρός, επί υποψίας ύπαρξης 

συνδρόμου του απιοειδούς μυός και προ-
κειμένου να καταλήξει σε διάγνωση, μπο-
ρεί να αναζητήσει την αρωγή της ακτινολο-
γίας, η οποία, για τη δεδομένη περίπτωση, 
διαθέτει διαγνωστικές μεθόδους, όπως τις 
απλές ακτινογραφίες και την αξονική τομο-
γραφία αλλά και νεότερες, όπως τη μαγνη-
τική τομογραφία των απιοειδών μυών κα-
θώς και την πολλά υποσχόμενη μαγνητική 
νευρογραφία του ισχιακού νεύρου.

Oι απλές ακτινογραφίες είναι συνήθως 
χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις, μπορεί να αναδειχθεί ενδογε-
νής ενδομυϊκή ανωμαλία με τη μορφή της 
οστεοποιού (ή ασβεστοποιού) μυοσίτιδος 
ή ως ογκόμορφη αλλοίωση με αποτιτα-
νώσεις αντίστοιχα προς τη θέση προβολής 

του απιοειδούς μυός, δηλαδή μεταξύ ιερού 
οστού και μείζονος τροχαντήρος.

Η αξονική τομογραφία αδυνατεί να τεκ-
μηριώσει παγίδευση του ισχιακού νεύρου. 
Μπορεί, όμως, να δώσει έμμεσα ευρήματα, 
όπως υπερτροφία ή συρρίκνωση του απι-
οειδούς μυός, διηθητικό όγκο ή άλλη χω-
ροκατακτητική αλλοίωση, καθώς και τοπι-
κή φλεγμονή του μυός, ευρήματα τα οποία 
αναδεικνύονται ευχερέστερα μετά από εν-
δοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού25.

Η μαγνητική τομογραφία σε περιπτώσεις 
οσφυοϊσχιαλγίας κατευθύνεται αρχικά προς 
την ΟΜΣΣ. Όμως, τα συμβατικά και ευρέ-
ως εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα μαγνητι-
κής τομογραφίας της ΟΜΣΣ, παρά το γεγο-
νός ότι αναδεικνύουν άριστα τη σπονδυλι-
κή στήλη, το μηνιγγικό σάκο και το περιε-
χόμενό του, δεν αναδεικνύουν με την ίδια 
επάρκεια τις νωτιαίες ρίζες μετά την έξοδό 
τους από τα μεσοσπονδύλια τρήματα, κα-
θώς και το οσφυοϊερό πλέγμα ή το ισχια-
κό νεύρο. Με αυτόν τον τρόπο, η κλασι-
κή MRI οσφύος συνήθως αδυνατεί να βο-
ηθήσει ασθενείς των οποίων τα συμπτώ-
ματα οφείλονται σε εξωτρηματικές ανατο-
μικές-οργανικές αλλοιώσεις, όπως για πα-
ράδειγμα εκείνους που πάσχουν από σύν-
δρομο του απιοειδούς μυός. Σε περίπτωση 
κατά την οποία είτε δεν υπάρχουν ευρήμα-
τα, γεγονός σπάνιο ειδικά σε άτομα κάποι-
ας ηλικίας, είτε υπάρχουν κάποια ευρήμα-
τα τα οποία όμως δεν εξηγούν την κλινική 
σημειολογία, τότε είναι δυνατόν να ελεγ-
χθούν ειδικά οι απιοειδείς μυς. 

Tα αναμενόμενα ευρήματα από την κλα-
σική MRI των απιοειδών μυών είναι δυνη-
τικά τα ακόλουθα25,26:

- Στις T1 ακολουθίες, υπερτροφία του απι-
οειδούς μυός, εξαφάνιση του λίπους που 
φυσιολογικά βρίσκεται εντός του μείζονος 
ισχιακού τρήματος και αντικατάστασή του 
από ιστό ο οποίος έχει σήμα παρόμοιο με 
εκείνο των μυών, απώλεια της φυσιολογικής 
γράμμωσης του απιοειδούς μυός ή απώθη-
ση του μυός από τη φυσιολογική του θέση 
από κάποια μάζα (mass effect).

- Στις Τ2 ακολουθίες, διάχυτο οίδημα του 
μυός με υψηλό σήμα, οίδημα ως αποτέλε-
σμα όγκου, αποστήματος ή αιματώματος, 
ίνωση (η οποία έχει χαμηλό σήμα τόσο στις 
Τ1 όσο και στις Τ2 ακολουθίες) ως αποτέ-
λεσμα προηγηθέντος τραυματισμού, φυσι-
ολογική απεικόνιση του μικρού και μέσου 
γλουτιαίου μυός και του τείνοντος τη λα-
γονοκνημιαία ταινία μυός, καθώς και ενδε-
χόμενη απεικόνιση παθολογικού σήματος 

Σύνδρομο απιοειδούς μυός
Ανατομικά και απεικονιστικά δεδομένα

I. KΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ1, Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ2, Δ. ΓΟΥΛΕΣ3

1Ακτινολόγος, 2Ειδ. Ιατρός, 3Ρευματολόγος, Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα

Το σύνδρομο του απιοειδούς μυός (ΣΑM) χαρακτηρίζεται από παγίδευση του ισχιακού νεύρου από τον 
ομώνυμο μυ με αποτέλεσμα την πρόκληση εξωσπονδυλικής οσφυοϊσχιαλγίας, η οποία διαφορίζεται με 
δυσχέρεια από τους άλλους τύπους οσφυοϊσχιαλγίας μηχανικής αιτιολογίας. Παραμένει μέχρι σήμερα 
μια αμφιλεγόμενη, δύσκολη έως και αβέβαιη διάγνωση. Με την παρούσα σύντομη ανασκόπηση γίνεται 
περιγραφή των ανατομικών δεδομένων καθώς και των σύγχρονων αντιλήψεων αναφορικά με το ρόλο των 
απεικονιστικών μέσων στη διάγνωση του συνδρόμου. Ιδιαίτερα αναπτύσσεται μια νέα πολλά υποσχόμενη 
μέθοδος, η λεγόμενη MRI νευρογραφία του ισχιακού νεύρου.



εντός του μείζονος γλουτιαίου μυός ή εν-
δεχόμενη απεικόνιση ατροφίας του γλου-
τού και ελάττωση του φυσιολογικά υψη-
λού σήματος του λίπους (όταν χρησιμο-
ποιούνται ακολουθίες καταστολής του λί-
πους ή STIR).

Στην περίπτωση αυτή, τα ευρήματα είναι 
έμμεσα, χωρίς να θέτουν πάντα τη διάγνω-
ση, δεδομένου ότι με δυσχέρεια αναδει-
κνύεται η παθολογία του ισχιακού νεύρου 
ή των κλάδων του στους οποίους αποσχί-
ζεται σε περιπτώσεις ανατομικών παραλ-
λαγών.

Το διαγνωστικό κενό έρχεται να καλύψει 
μια νέα και πολλά υποσχόμενη ακτινολο-
γική μέθοδος, η MRΙ νευρογραφία του ισχι-
ακού νεύρου27,28, η χρήση δηλαδή του μα-
γνητικού τομογράφου για τη λήψη εικόνων 

του νεύρου όσο γίνεται υψηλότερης ευκρί-
νειας, όχι μόνο σε εγκάρσιο αλλά και δια-
μήκη άξονα, της οποίας βασικά πλεονεκτή-
ματα είναι η ανάδειξη του ίδιου του νεύ-
ρου, της πιθανής βλάβης του, καθώς και 
του αιτίου της βλάβης, ώστε να σχεδιαστεί 
η καταλληλότερη ανά περίπτωση θερα-
πευτική προσέγγιση.

Για να αναδειχθεί άρτια ακόμη και το ισχι-
ακό, που είναι το παχύτερο νεύρο (έως και 
20 mm), απαιτείται προσεκτική επιλογή των 
πηνίων, των ακολουθιών, του προσανατο-
λισμού και του πάχους των τομών καθώς 
και του εύρους πεδίου (field of view-FOV) 
που θα χρησιμοποιηθούν29.

Συνήθως λαμβάνονται τομές Τ1 προσανα-
τολισμού με ακολουθίες SE (spin echo), σε 
στεφανιαίο, εγκάρσιο ή λοξό οβελιαίο επί-

πεδο, στις οποίες αναδεικνύεται σαφώς η 
ανατομία της περιοχής όσον αφορά στους 
μυς, στα αγγεία και στο ίδιο το νεύρο, κα-
θώς αυτό περιβάλλεται από λίπος. Εν συ-
νεχεία, λαμβάνονται τομές στα ίδια επίπε-
δα με προσανατολισμό Τ2 και ακολουθί-
ες TSE (turbo spin echo) για την ανάδειξη 
της παθολογίας30.

Επειδή, ωστόσο, το νεύρο είναι λεπτό, το 
παθολογικά υψηλό σήμα εντός του πολύ 
συχνά καλύπτεται και γίνεται δυσδιάκρι-
το από το περινευρικό και ενδονευρικό λί-
πος, το οποίο έχει κι αυτό λίαν υψηλό σή-
μα στις TSE ακολουθίες. Για τούτο το λόγο, 
οι Τ2 ακολουθίες δεν εφαρμόζονται μόνες 
τους αλλά σε συνδυασμό με κάποια τεχνι-
κή καταστολής του λίπους. Οι δύο συχνότε-
ρα χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η STIR 

(Short Tau Inversion Recovery) και η SPIR 
(Saturation Pulse Inversion Recovery)30.

Σε περίπτωση ανάδειξης κάποιας χωροκα-
τακτητικής εξεργασίας ή ουλής που ενδέχε-
ται να ευθύνεται για την πίεση του νεύρου, 
η εξέταση συμπληρώνεται με τη λήψη το-
μών Τ1 προσανατολισμού μετά από ενδο-
φλέβια χορήγηση γαδολινίου και εφαρμογή 
της μεθόδου SPIR ως τεχνικής καταστολής 
του υψηλού σήματος του λίπους. Η εφαρ-
μογή τεχνικής STIR στην προκειμένη περί-
πτωση δε θα κατέστειλε το σήμα μόνο του 
λίπους αλλά και των ιστών που ενδεχομέ-
νως έχουν προσλάβει το σκιαγραφικό, κά-
νοντας την εξέταση ψευδώς αρνητική.

Το φυσιολογικό ισχιακό νεύρο έχει χαρα-
κτηριστική δεσμιδωτή (fascicular) εμφάνι-
ση και κυκλική ή ωοειδή διατομή και δια-
κρίνεται από άλλους ιστούς όπως αγγεία, 
λεμφαδένες και μυς. Το νεύρο, περιβαλ-
λόμενο από υψηλού σήματος άλω, λόγω 
του λίπους, παρουσιάζει τυπική εικόνα στις 
Τ1 ακολουθίες. Η δεσμιδωτή υφή του σε 
εγκάρσια διατομή λαμβάνει εικόνα κηρή-
θρας, ενώ οι δεσμίδες του νεύρου προ-
σομοιάζουν προς τις κυψελίδες της κηρή-
θρας και, εφόσον το ισχιακό είναι φυσι-
ολογικό, οφείλουν να έχουν όλες παρό-
μοιο πάχος31.

Στις Τ1 ακολουθίες το νεύρο έχει σήμα 
παρόμοιο με εκείνο των μυών ενώ στις Τ2 
ακολουθίες με καταστολή του λίπους το 
νεύρο έχει σήμα ηπίως υψηλότερο από αυ-
τό των μυών, με τις δεσμίδες να διαγράφο-
νται ευκρινώς, αφοριζόμενες από διαφραγ-
μάτια συνδετικού ιστού τα οποία έχουν χα-
μηλό σήμα.

Σημεία περιφερικής νευροπάθειας αποτε-
λούν οι αλλαγές στη διάμετρο, καθώς και 
οι αλλοιώσεις του σήματος του νεύρου. 
Διάχυτη ή εστιακή πάχυνση του ισχιακού 
–απαιτείται σύγκριση με την υγιή πλευρά– 
όπως επίσης και υψηλό σήμα στις Τ2 ακο-
λουθίες (παρόμοιο με εκείνο των πέριξ αγ-
γείων) είναι συνηθέστατα παθολογικά ευ-
ρήματα. Το υψηλό σήμα του νεύρου περι-
φερικά της βλάβης στις Τ2 ακολουθίες πι-
στεύεται πως συσχετίζεται παθολογοανα-
τομικά με μηχανισμό Βαλλέρειας εκφύλι-
σης (Wallerian degeneration)32.

Η ασαφοποίηση της δεσμίδωσης του νεύ-
ρου, καθώς και η παρουσία δεσμίδων με 
άνιση διατομή αποτελούν ενδείξεις νευ-
ροπάθειας ενώ η λύση της συνέχειας του 
νεύρου είναι δηλωτική αξονότμησης ή νευ-
ρότμησης33.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου επη-
ρεάζεται αρνητικά κατά πρώτον από τα πι-
θανά κινητικά παράσιτα (artifacts) λόγω 
του γεγονότος ότι οι πάσχοντες από οσφυ-
οϊσχιαλγία συχνά, λόγω του έντονου πό-
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Εικόνα 2. 
Η παγίδευ-
ση του ισχι-
ακού νεύ-
ρου καθώς 
δ ιαπερνά 
τον απιοει-
δή μυ.

Ε ικόνα  3 . 
Πόνος  στο 
γλουτό  με 
αντανάκλαση 
στο σύστοιχο 
οπίσθιο μη-
ρό. Ο πόνος 
αρκετές φο-
ρές επεκτεί-
νεται και κά-
τω από το γό-
νατο έως και 
την οπίσθια 
επιφάνεια της 
κνήμης ή τον 
άκρο πόδα.

Εικόνα 4. Α,Β,Γ,Δ. Φυσιολογικό ισχιακό νεύρο. A. Στεφανιαία τομή, 
με Τ1 προσανατολισμό, αναδεικνύει άριστα τη δεσμιδωτή κατά μήκος 
υφή της πυελικής μοίρας του φυσιολογικού ισχιακού νεύρου (βέλη). 
Β. Στεφανιαία τομή, με Τ2 προσανατολισμό και με καταστολή του λί-
πους, αναδεικνύει όχι μόνο την υφή αλλά και την ένταση σήματος που 
φυσιολογικά πρέπει να έχει το ισχιακό νεύρο (βέλη). Γ. Λοξή οβελιαία 
τομή, με Τ1 προσανατολισμό, τέμνει εγκαρσίως το ισχιακό νεύρο (βέ-
λος) και αναδεικνύει τη χαρακτηριστική του δεσμιδωτή υφή - εδώ στο 
επίπεδο του έσω θυροειδούς μυός (αστερίσκος). Δ. Λοξή οβελιαία το-
μή, με Τ2 προσανατολισμό και καταστολή του λίπους η οποία έχει λη-
φθεί στο ίδιο επίπεδο με την τομή C, αναδεικνύει την ένταση του σή-
ματος του φυσιολογικού ισχιακού νεύρου (βέλος). Στις Τ2 ακολουθί-
ες το φυσιολογικό νεύρο παρουσιάζει ένταση σήματος σαφώς μικρότε-
ρη από αυτή των αγγείων και ηπίως υψηλότερη (ενίοτε δε και ίση) από 
εκείνη των πέριξ μυών.

Εικόνα 5 Α,Β,Γ,Δ. MR νευρογραφία του ισχιακού νεύρου επί συνδρό-
μου του απιοειδούς μυός. A. Στεφανιαία τομή με Τ2 προσανατολισμό 
και καταστολή του λίπους. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν τα ισχιακά νεύρα 
καθώς αυτά διέρχονται δια του ισχιακού τρήματος – είναι σαφές πως το 
αριστερό ισχιακό παρουσιάζει παθολογικά αυξημένη ένταση του σήμα-
τός του. B. Εγκάρσια τομή με Τ1 προσανατολισμό αναδεικνύει ασυμμε-
τρία στο μέγεθος των απιοειδών μυών. Τούτο μπορεί να αντικατοπτρίζει 
είτε υπερτροφία του δεξιού, είτε ατροφία και σπασμό του αριστερού απι-
οειδούς. Ο σπασμός μπορεί να διαφοροποιεί το σχήμα και τη σκληρό-
τητα του μυός χωρίς να αλλάζει το συνολικό του όγκο. Γ. Ανασύνθεση 
σε λοξό στεφανιαίο επίπεδο τομών με Τ2 προσανατολισμό και κατα-
στολή του λίπους όπου αναδεικνύεται η παθολογική αύξηση της έντα-
σης του σήματος εντός του αριστερού ισχιακού νεύρου. Δ. Εγκάρσια το-
μή με Τ2 προσανατολισμό και καταστολή του λίπους αναδεικνύει άρι-
στα την παθολογική αύξηση του σήματος και την απώλεια της δεσμίδω-
σης του αριστερού ισχιακού νεύρου στο σημείο που αυτό διέρχεται δια 
του ισχιακού τρήματος.

Εικόνα 1. 
Η  έ κφυση 
και κατάφυ-
ση του απι-
οειδούς μυ-
ός σχηματι-
κά (οπίσθια 
όψη).

A B

Γ Δ

A B

Γ Δ
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νου, είναι αδύνατον να παραμείνουν τελεί-
ως ακίνητοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Δεύτερον, από την ανεπιτυχή ή ανομοιογε-
νή καταστολή του υψηλού σήματος του λί-
πους κατά την εφαρμογή ακολουθιών SPIR, 
αφού, ως γνωστόν, οι συγκεκριμένες ακο-
λουθίες απαιτούν την ύπαρξη όσο γίνεται 
ομοιογενέστερου μαγνητικού πεδίου, κάτι 
το οποίο δεν είναι πάντοτε εφικτό. Η ύπαρ-
ξη ακόμη και μικρού μεγέθους μεταλλικών 
υλικών στην υπό εξέταση περιοχή (π.χ. χει-
ρουργικά υλικά, μεταλλικά θραύσματα ή 
σκάγια, φερμουάρ κ.λπ.) είναι πολύ πιθα-
νό να οδηγήσει σε αποτυχία της μεθόδου 
και, τέλος, από τη χρήση ακατάλληλων για 
την περίπτωση πηνίων, η οποία οδηγεί σε 
χαμηλή ευκρίνεια λόγω ελάττωσης του λό-
γου του χρήσιμου σήματος προς το θόρυ-
βο (signal-to- noise ratio)30,31.

Μία άλλη ατέλεια της μεθόδου, τουλάχι-
στον προς το παρόν, είναι η χαμηλή της ει-
δικότητα. Με άλλα λόγια, η ανάδειξη υψη-
λής έντασης σήματος εντός του νεύρου στις 
Τ2 ακολουθίες ενδέχεται να υποδηλώνει 
κατά περίπτωση είτε φλεγμονή, είτε απο-
μυελίνωση, είτε αξονική βλάβη και, βε-
βαίως, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως εί-
ναι πιθανό να μη συνδέεται απαραιτήτως 

και με απώλεια ή διαταραχή της νευρικής 
λειτουργίας (νευροπάθεια) αφού, σε σπά-
νιες περιπτώσεις, αλλοιώσεις του μαγνη-
τικού σήματος αναγνωρίζονται εντός των 
νεύρων φυσιολογικών ατόμων, χωρίς να 
έχει αποσαφηνιστεί η φύση του συγκεκρι-
μένου φαινομένου34.
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