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Περίληψη
Η ευρεία εφαρµογή των νευροαπεικονιστικών µεθόδων στην κλινική πράξη
καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση για την αποφυγή επιπλοκών των
εξετάσεων αυτών. Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των
επιπλοκών από τη διενέργεια αξονικής και µαγνητικής τοµογραφίας, καθώς και της
ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας, µε ιδιαίτερη έµφαση σε προβλήµατα που
ανακύπτουν συχνά στην καθηµέρα κλινική πράξη. Επίσης, περιγράφονται και οι
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, καθώς και οι
τρόποι αποφυγής των διάφορων επιπλοκών που µπορεί να προκύψουν. Η γνώση των
ενδεχόµενων επιπλοκών µπορεί να βοηθήσει τον κλινικό νευρολόγο στην ορθή
αξιολόγηση κάθε κινδύνου, τόσο προτού διενεργηθεί µια διαγνωστική απεικονιστική
εξέταση όσο και κατά τη διάρκεια και µετά την εκτέλεσή της.
Λέξεις – κλειδιά: Επιπλοκές, αξονική τοµογραφία, µαγνητική τοµογραφία,
ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία
Abstract
The widespread use of neuroimaging techniques in modern clinical practice
underlines the importance of constant vigilance, in order to avoid complications of
these tests. This review aims to analyse various possible complications of computed
tomography, magnetic resonance imaging and digital subtraction angiography, with
emphasis on common problems in everyday clinical practice, and on the safety of
neuroimaging during pregnancy. Strategies to avoid complications are also proposed.
Knowledge of such side effects may assist the neurologist in evaluating possible
dangers, before ordering a diagnostic imaging examination and also during the
procedure and follow up.
Keywords: Complications, computed tomography, magnetic resonance imaging,
digital subtraction angiography
Εισαγωγή
Αναµφισβήτητη είναι η συνεισφορά των νευροαπεικονιστικών µεθόδων στην
αλλαγή του τρόπου σκέψης τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπευτική προσέγγιση
των παθήσεων στην κλινική νευρολογία. Ωστόσο, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η
ασφαλής χρήση αυτών των µεθόδων, γιατί αρκετές φορές ενδέχεται να διενεργούνται
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι άµεσες επιπλοκές. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις
δεν προσφέρονται στους ασθενείς από τον υπέρµετρο φόβο για απώτερες βλάβες. Η

παρούσα ανασκόπηση αποτελεί µια σύνοψη αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία, µε
έµφαση σε προβλήµατα που ανακύπτουν συχνά στην κλινική πράξη, προκειµένου να
αποτυπωθεί η πιθανότητα βλάβης από τη διενέργεια µαγνητικής τοµογραφίας (MRI),
αξονικής τοµογραφίας (CT) και ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας εγκεφάλου
(DSA). Η ορθή εκτίµηση των τυχόν επιπλοκών θα βοηθήσει τον κλινικό νευρολόγο
να ενηµερώσει τον ασθενή ή τους συγγενείς του κατά το δυνατόν εγκυρότερα, προτού
διενεργηθεί µια διαγνωστική νευροαπεικονιστική εξέταση. Ιδιαίτερη µάλιστα έµφαση
δίνεται στη διενέργεια νευροαπεικονιστικών µεθόδων στις εγκύους.
Α. Μαγνητική τοµογραφία
Ο µαγνητικός τοµογράφος ασκεί ισχυρές δυνάµεις έλξης ή περιστροφής στα
παραµαγνητικά υλικά που βρίσκονται εντός του πεδίου του. Η δύναµή του µετριέται
σε Τ τέσλα (Tesla = T, 1T = 10,000 Gauss (g) 1T = 1,000,000,000γ gammas).
Ως παραµαγνητικά χαρακτηρίζονται τα υλικά που ανταποκρίνονται στην
εφαρµογή ενός µαγνητικού πεδίου µε τη δηµιουργία δικού τους µαγνητικού πεδίου.
Τα περισσότερα µέταλλα είναι παραµαγνητικά, όπως και τα κράµατα σιδήρου, τα
οποία είναι και κλινικά σηµαντικά καθότι χρησιµοποιούνται ευρέως σε ιατρικές
συσκευές. Στην περίπτωση του µαγνητικού τοµογράφου θεωρούνται επικίνδυνα όλα
τα, µη ασφαλισµένα, κινητά παραµαγνητικά µεταλλικά αντικείµενα, τα οποία
µπορούν να γίνουν «κατευθυνόµενα όπλα» µέσα στο µαγνητικό πεδίο του.
Παραµαγνητικά υλικά, που η παρουσία τους είναι επικίνδυνη στο χώρο του
µαγνητικού τοµογράφου, εκτός από τον σίδηρο, αποτελούν και το κοβάλτιο, το
νικέλιο, το γαδολίνιο και το δυσπρόσιο.
Δεδοµένου ότι ο µαγνητικός τοµογράφος είναι πάντα σε λειτουργία (24
ώρες/24ωρο, 365 ηµέρες/χρόνο) τα παραµαγνητικά µεταλλικά αντικείµενα είναι
επικίνδυνα όχι µόνο κατά το χρόνο λήψης των ακολουθιών της µαγνητικής
τοµογραφίας, αλλά και κατά το χρόνο που αυτά βρεθούν εντός του κλειστού χώρου
εξέτασης του µαγνητικού τοµογράφου. Υπάρχει η αναφορά ενός εξάχρονου αγοριού,
που έχασε τη ζωή του, όταν η νοσηλεύτρια προσέτρεξε σε βοήθεια του συνοδού
αναισθησιολόγου µε µια µεταλλική οβίδα οξυγόνου. Η οβίδα, κατασκευασµένη από
παραµαγνητικό υλικό, σφηνώθηκε µέσα στο κουβούκλιο του µαγνήτη συνθλίβοντας
το κρανίο του µικρού ασθενή (1). Το τραγικό αυτό περιστατικό καταδεικνύει την
επικινδυνότητα των παραµαγνητικών υλικών που εισέρχονται στο µαγνητικό πεδίο
είτε τα υλικά αυτά βρίσκονται εκτός, είτε εντός του σώµατος του ασθενή, όπως
συµβαίνει πχ. µε το υλικό οστεοσύνθεσης. Ως εκ τούτου, επισηµαίνεται ότι στις
καταστάσεις εκείνες που ασταθής ασθενής, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, χρειασθεί
αναζωογόνηση, απαραίτητο κρίνεται πρώτα η άµεση µεταφορά του εκτός του
µαγνητικού πεδίου πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκειµένου να
σταθεροποιηθεί µε ασφάλεια.
Είναι καίριας σηµασίας εποµένως η εξασφάλιση, ότι ο ασθενής δεν φέρει επάνω
του ή εντός του συσκευές από παραµαγνητικά υλικά στις οποίες ο µαγνήτης ασκεί
δυνάµεις έλξεις ή περιστροφής και µπορεί να τις µετακινήσει προκαλώντας
δυσλειτουργία ή βλάβη παρακείµενων ιστών, ούτε και ηλεκτρονικές συσκευές τις
οποίες ο µαγνήτης µπορεί να καταστρέψει. Από τη διεθνή βιβλιογραφία
αποτυπώνεται ότι αποτελεί απόλυτη αντένδειξη ή ισχυρή σχετική αντένδειξη
εκτέλεσης µαγνητικής τοµογραφίας η παρουσία των κατωτέρω:
1. Καρδιακοί βηµατοδότες και εµφυτευµένοι απινιδωτές (ICD)
2. Κοχλιακά εµφυτεύµατα

3.
4.
5.
6.
7.

Swan-Ganz καθετήρες
Σιδηροµαγνητικά ή άγνωστης σύστασης κλιπς ανευρυσµάτων του εγκεφάλου
Εν τω βάθει διεγέρτες ΚΝΣ (Deep Brain Stimulation - DBS)
Μεταλλικά ή άγνωστης σύστασης ξένα σώµατα στα µάτια
Θραύσµατα µετάλλων κοντά σε ζωτικά όργανα

Καρδιακοί βηµατοδότες και εµφυτευµένοι απινιδωτές (ICD). Έχει
υπολογιστεί ότι οι ασθενείς στους οποίους τοποθετείται βηµατοδότης ή ICD έχουν
50-75% πιθανότητες να χρειαστούν κάποια στιγµή στη ζωή τους MRI (2).
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πάνω από 10 θάνατοι σε ασθενείς µε βηµατοδότες
που υποβλήθηκαν σε µαγνητική τοµογραφία (3). Όλοι όµως οι θάνατοι επήλθαν σε
ασθενείς που «λόγω αµέλειας» δεν ήταν γνωστό ότι φέρουν βηµατοδότη, µε
αποτέλεσµα να µη ληφθούν προληπτικά µέτρα (4). Το γεγονός ότι η παρουσία
βηµατοδότη δεν αποτελεί απόλυτη, αλλά ισχυρή σχετική αντένδειξη έρχεται σε
συµφωνία µε τις εκατοντάδες µαγνητικές τοµογραφίες σε ασθενείς µε βηµατοδότη,
ακόµη και χωρίς να είναι γνωστό ότι φέρουν βηµατοδότη, χωρίς καµία επιπλοκή (5).
Η MRI λοιπόν µπορεί να διενεργηθεί µε ασφάλεια, µε την προϋπόθεση ότι
τηρούνται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα από µέρους των καρδιολόγων
(ρύθµιση του βηµατοδότη, απενεργοποίηση της αντιταχυαρρυθµικής λειτουργίας και
επαναπρογραµµατισµός µετά την εξέταση) και των ακτινολόγων (ρύθµιση του
µαγνητικού τοµογράφου) σε οργανωµένα κέντρα, µε συνεχή παρακολούθηση του
καρδιακού ρυθµού, παρουσία ιατρού εκπαιδευµένου στην καρδιακή ανάνηψη.
Εξάλλου, η διενέργεια της MRI θα πραγµατοποιηθεί εφόσον τα οφέλη από την
εξέταση είναι µεγαλύτερα των πιθανών κινδύνων και οπωσδήποτε µετά από
ενηµέρωση και µε τη συναίνεση του ασθενούς ή των συγγενών του. Στο σηµείο αυτό
αξίζει να σηµειωθεί ότι πολύ πιο δύσκολη είναι η απόφαση για διενέργεια MRI στις
περιπτώσεις ασθενών που είναι συνεχώς εξαρτώµενοι από τον βηµατοδότη, φέρουν
παλαιές συσκευές (άνω της δεκαετίας) ή φέρουν υπολείµµατα απαγωγών από
προηγούµενη τοποθέτηση βηµατοδότη (6). Τα στοιχεία για τους εµφυτευµένους
απινιδωτές είναι σηµαντικά λιγότερα αν και υπάρχουν µελέτες που δείχνουν την
ασφάλεια της MRI µε τη λήψη παρόµοιων µέτρων πρόληψης (7). Στο µέλλον
φαίνεται πως θα εκλείψει το συγκεκριµένο πρόβληµα, καθώς από τον Ιούνιο του
2009 εγκρίθηκε από την αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο πρώτος βηµατοδότης για
ασφαλή χρήση κατά τη διάρκεια µαγνητικής τοµογραφίας (8).
Η παρουσία των πνευµονικών αρτηριακών καθετήρων Swan-Ganz αποτελεί
απόλυτη αντένδειξη για MRI. Και αυτό γιατί λόγω των καλωδίων του χαλκού που
περιέχουν είναι ηλεκτρικά αγώγιµοι. Πρέπει εποµένως να αφαιρεθούν πριν την
εξέταση. Το κύκλωµα που ολοκληρώνουν τα καλώδια αυτά εντός ενός ταχέως
µεταβαλλόµενου µαγνητικού πεδίου (δηλαδή µόνο κατά τη διάρκεια λήψης τοµών)
µπορεί να επάγει ηλεκτρικό ρεύµα και να προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας των
καλωδίων ως 60 βαθµούς Κελσίου, µε αποτέλεσµα δερµατικά ή εν τω βάθει
εγκαύµατα. Τα ίδια ισχύουν και για τους προσωρινούς εξωτερικούς βηµατοδότες
(9), καθώς η δηµιουργία ανάλογου κυκλώµατος από τα καλώδιά τους µπορεί επίσης
να προκαλέσει εγκαύµατα.
Οι µεταλλικές βαλβίδες είναι γενικά ασφαλείς και η ύπαρξή τους δεν πρέπει
να θεωρείται αντένδειξη στη διενέργεια µαγνητικής τοµογραφίας. Οι δυνάµεις που
ασκούνται στις βαλβίδες αυτές από το µαγνητικό πεδίο είναι πολύ µικρότερες από το
ίδιο το βάρος τους και σαφώς µικρότερες από τις δυνάµεις που ασκεί η πάλλουσα

καρδιά. Όσες έχουν δοκιµαστεί σε τοµογράφο µε µαγνητικό πεδίο 3Τ έως 4.7Τ δεν
εµφάνισαν προβλήµατα, ενώ δεν έχει αναφερθεί σοβαρό συµβάν σε ασθενείς µε
προσθετικές βαλβίδες µετά από MRI. Ωστόσο, επιβάλλεται πάντοτε η ενηµέρωση
του ακτινολόγου. Οι µεταλλικές ραφές καρδιοτοµής θεωρούνται γενικώς ασφαλείς
(9).
Σε ότι αφορά τα µεταλλικά ενδαγγειακά µοσχεύµατα (stents) στεφανιαίων και
περιφερικών αγγείων, τα περισσότερα είναι µη παραµαγνητικά. Για ορισµένα
ασθενώς παραµαγνητικά µοσχεύµατα συνιστάται αναµονή για 6 εβδοµάδες µετά την
τοποθέτησή τους, ώστε να σταθεροποιούν µετά την επούλωση του χειρουργικού
τραύµατος. Τα αορτικά ενδαγγειακά µοσχεύµατα είναι όλα ασφαλή, εκτός από το
Zenith AAA endovascular graft (9).
Τα κλιπς ενδοκράνιων ανευρυσµάτων είναι πλέον µη παραµαγνητικά, αλλά
υπάρχουν ορισµένα παλαιότερα που είναι ισχυρώς παραµαγνητικά. Έχει αναφερθεί
ένας θάνατος λόγω λανθασµένων πληροφοριών σχετικών µε το κλιπ που είχε
χρησιµοποιηθεί σε παλαιά επέµβαση (10).
Η πολυπλοκότητα του θέµατος της ασφάλειας φαίνεται και στην περίπτωση των
εν τω βάθει διεγερτών του ΚΝΣ. Οι διεγέρτες ΚΝΣ έχουν ισχυρή σχετική
αντένδειξη για µαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου. Υπήρξαν περιπτώσεις βέβαια
όπου χρειάστηκε να πραγµατοποιηθεί MRI εγκεφάλου χωρίς τελικά να υπάρξουν
επιπλοκές. Ιδιαιτέρως σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι διεγέρτες µπορεί να µη
δηµιουργήσουν επιπλοκές σε ορισµένες ακολουθίες εγκεφάλου, να προκαλέσουν
όµως ενδοεγκεφαλικό έγκαυµα στο θάλαµο από υπερθέρµανση των καλωδίων αν
πραγµατοποιηθεί στον ίδιο µαγνητικό τοµογράφο MRI γόνατος, λόγω των
διαφορετικών ρυθµίσεων του τοµογράφου (11).
Ο κλινικός ιατρός µπορεί να χρησιµοποιήσει διαδικτυακές πηγές όπου
αναρτώνται λίστες µε ιατρικά εµφυτεύµατα και αναφέρεται η ασφάλεια ή η
επικινδυνότητά τους κατά τη διενέργεια µαγνητικής τοµογραφίας (3,12).
Στη Νευρολογική κλινική του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», στην
προσπάθειά µας να περιορίσουµε τις πιθανότητες επιπλοκής από τη διενέργεια
µαγνητικής τοµογραφίας, ζητούµε από τους ασθενείς να συµπληρώσουν ένα
λεπτοµερές έντυπο. Συγκεκριµένα σηµειώνουν εάν φέρουν επάνω τους ή εντός τους
συσκευές από παραµαγνητικό υλικό ή εάν υπάρχουν άλλες πληροφορίες που
κρίνονται απαραίτητες πριν τη διεξαγωγή της µαγνητικής τοµογραφίας (Εικ.1).
Σκιαγραφικό µε γαδολίνιο και συστηµατική νεφρογενής ίνωση. Η
συστηµατική νεφρογενής ίνωση (nephrogenic systematic fibrosis, NSF) είναι µια
σπάνια αλλά δυνητικώς θανατηφόρα επιπλοκή της χορήγησης παραµαγνητικού
σκιαστικού σε ασθενείς µε οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η NSF είναι
παρόµοια νόσος µε το σκληρόδερµα, καθώς χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση
ινώδους ιστού στο δέρµα, τις αρθρώσεις, τους οφθαλµούς και τα παρεγχυµατικά
όργανα. Εµφανίζεται 2-8 εβδοµάδες µετά την έκθεση σε γαδολίνιο και µόνο σε
ασθενείς µε οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (13). Η NSF έχει αναφερθεί σε 335
ασθενείς ως σήµερα, η πλειονότητα των οποίων έπασχε από ΧΝΑ τελικού σταδίου
υπό αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση. Σε ένα ποσοστό 5% των ασθενών η NSF
µπορεί να εµφανίσει καλπάζουσα πορεία, που οδηγεί στο θάνατο του ασθενούς (14).

Ως εκ τούτου η πιθανότητα νεφρικής δυσλειτουργίας θα πρέπει να εξετάζεται σε
όλους τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε µαγνητική τοµογραφία (15).
Προσφάτως (Σεπτέµβριος 2010) το FDA εξέδωσε προειδοποίηση µε την οποία
απαγορεύει τη χρήση 3 παραµαγνητικών σκιαγραφικών ουσιών σε ασθενείς µε οξεία
νεφρική βλάβη ή σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (16). Τα σκιαγραφικά αυτά
είναι τα εξής:
1. gadopentetate dimeglumine (Magnevist; Bayer Healthcare Pharmaceuticals)
2. gadodiamide (Omniscan; GE Healthcare)
3. gadoversetamide (Optimark; Mallinckrodt)
4. Η NSF έχει περιγραφεί µόνο µε την χορήγηση των ανωτέρω σκιαγραφικών. Για τα
υπόλοιπα σκευάσµατα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ συστήνεται η χρήση µε
προσοχή σε ασθενείς µε νεφρική νόσο.
5. gadofosveset trisodium (Ablavar; Lantheus Medical Imaging),
6. gadoxetate disodium (Eovist; Bayer Healthcare Pharmaceuticals)
7. gadobenate dimeglumine (Multihance; Bracco Diagnostics)
8. gadoteridol (Prohance; Bracco Diagnostics)
Μαγνητική τοµογραφία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης . Δεν έχει
αναφερθεί ποτέ βλάβη σε έµβρυο στα 20 χρόνια κατά τα οποία η µαγνητική
τοµογραφία χρησιµοποιείται σε εγκύους (17,18). Υπάρχουν ωστόσο απόψεις ότι
µπορεί να υπάρξουν βλαβερές συνέπειες στο έµβρυο, κυρίως από την αύξηση της
θερµοκρασίας εντός της µήτρας (19). Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ένωση
Ακτινολόγων, η µαγνητική τοµογραφία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εγκυµοσύνη
αν θεωρηθεί απαραίτητη από τον παραπέµποντα κλινικό ιατρό και τον υπεύθυνο
ακτινολόγο, ανεξάρτητα του τριµήνου κύησης. Προτείνεται πάντως έγγραφη
συγκατάθεση της εγκύου όπου θα αναφέρεται η ενηµέρωσή της για τους πιθανούς
κινδύνους και τα πιθανά οφέλη, όπως και οι εναλλακτικές απεικονιστικές µέθοδοι, αν
αυτές υπάρχουν (20). Η ασθενής θα πρέπει να ενηµερώνεται ότι δεν έχουν
διαπιστωθεί ποτέ βλαπτικές επιδράσεις στο έµβρυο από µαγνητική τοµογραφία σε
µαγνήτες µε λιγότερο από 1.5Τ µαγνητικό πεδίο, ενώ για πιο ισχυρά µαγνητικά πεδία
δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα.
Σε ότι αφορά τη χρήση παραµαγνητικού σκιαστικού, τα πράγµατα είναι
διαφορετικά, µια και µελέτες σε ζώα έχουν αποδείξει τη βλαπτική του επίδραση στο
έµβρυο, µε καθυστέρηση της ανάπτυξης και συγγενείς ανωµαλίες σε δόσεις 2-7
φορές µεγαλύτερες από αυτές που χρησιµοποιούνται σε ανθρώπους (21). Πάντως σε
όσες περιπτώσεις εγκύων γυναικών έτυχε να χρησιµοποιηθεί γαδολίνιο είτε από
αµέλεια είτε λόγω ανάγκης, δεν διαπιστώθηκαν βλάβες στα έµβρυα (9, 22).
Β. Αξονική τοµογραφία
Σε ότι αφορά τους κινδύνους από την αξονική τοµογραφία, παρά την ευρέως
διαδεδοµένη αντίληψη ότι αυτοί, κυρίως, σχετίζονται µε την ακτινοβολία, φαίνεται
ότι στις διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν τη νευρολογία πολύ πιο σοβαρός είναι
ο κίνδυνος από το ιωδιούχο σκιαγραφικό όπως αυτό προκύπτει από σειρά
δεδοµένων.
Το σκιαγραφικό της αξονικής τοµογραφίας είναι υπεύθυνο για πλήθος
επιπλοκών οι οποίες µπορούν να αποβούν µοιραίες για τον ασθενή (23).
Χαρακτηριστικά συχνότερη αιτία θανάτου είναι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ)
και ακολουθούν οι αλλεργικές αντιδράσεις (Πίνακας 1).

1. Ως ΟΝΑ λόγω σκιαγραφικού ορίζεται η αύξηση της τιµής της κρεατινίνης
για περισσότερο από 25%, που δεν µπορεί να αποδωθεί σε άλλη αιτία. Αποτελεί το
12% των ενδονοσοκοµειακών ΟΝΑ και η συχνότητα εµφάνισής της είναι µόλις 0,5%,
όταν η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική, αλλά αυξάνεται κατακόρυφα στο 1227%, όταν προϋπάρχει νεφρική ανεπάρκεια. Συνεπάγεται δε πενταπλάσια αύξηση της
θνητότητας και παράταση νοσηλείας (24). Ο θάνατος επέρχεται λόγω σήψης,
αιµορραγικής διάθεσης, κώµατος και αναπνευστικής ανεπάρκειας (25). Οι
παράγοντες κινδύνου για την εµφάνισή της αναφέρονται στον Πίνακα 2.
Η πρόληψη συνίσταται σε έκπτυξη του ενδαγγειακού όγκου: προτείνεται η
χορήγηση 100ml/ώρα φυσιολογικού ορού 4 ώρες πριν και δύο ηµέρες µετά την
απεικόνιση. Περισσότερο ασφαλή είναι τα υποσµωτικά σκιαγραφικά, ενώ σηµαντικό
είναι να διακόπτονται τα άλλα δυνητικά νεφροτοξικά φάρµακα 24 ώρες πριν και 2
ηµέρες µετά την εξέταση, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η
διακοπή της µετφορµίνης, η οποία πολύ συχνά περιλαµβάνεται στην αγωγή των
σακχαροδιαβητικών ασθενών και έχει σχετιστεί µε ιδιαίτερα αυξηµένο κίνδυνο
εµφάνισης ΟΝΑ.
Η θεραπεία δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την αντιµέτωπιση ΟΝΑ άλλης
αιτιολογίας:
καθηµερινή
παρακολούθηση
των
προσλαµβανοµένων
και
αποβαλλοµένων υγρών µε προσοχή στις τιµές του καλίου και της κρεατινίνης. Η
µέγιστη τιµή κρεατινίνης συνήθως παρουσιάζεται µεταξύ της τρίτης και έβδοµης
ηµέρας µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού (26). Η ΟΝΑ από σκιαγραφικό είναι µια
υποτιµηµένη επιπλοκή για την οποία σε µελέτη που έγινε στην Αγγλία διαπιστώθηκε
ότι προληπτικά µέτρα για την εµφάνισή της ελήφθησαν µόλις στο 20% των
περιπτώσεων (27,28,29).
2. Ιδιαίτερα επίφοβες είναι και οι τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στο ιωδιούχο
σκιαγραφικό. Το ιστορικό βρογχικού άσθµατος αυξάνει 6 µε 10 φορές την
πιθανότητα εµφάνισης αλλεργικής αντίδρασης, ενώ προηγούµενη χορήγηση χωρίς
επιπλοκές δεν αποκλείει την εµφάνισή της. Έχει προταθεί η προφυλακτική χορήγηση
κορτικοστεροειδών µε ή χωρίς αντιισταµινικά σε οµάδες ασθενών αυξηµένου
κινδύνου (30), αλλά η τακτική αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε (31). Σε σχετικά
πρόσφατη µετα-ανάλυση περιγράφεται ότι η χορήγηση Η1-αντιισταµινικών έδρασε
προφυλακτικά στην εµφάνιση αλλεργίας µε στατιστικά σηµαντική διαφορά (32).
Ενθαρρυντικά – χωρίς ωστόσο στατιστικά σηµαντική διαφορά - είναι και τα
αποτελέσµατα από την προφυλακτική λήψη δύο δόσεων 32mg µεθυλπρεδνιζολόνης 6
και 2 ώρες πριν από τη χορήγηση του σκιαγραφικού (32). Με δεδοµένη τη διαφωνία
που αναφέρεται στην ύπαρξη αποτελεσµατικών µέσων πρόληψης, καίριας σηµασίας
είναι η έγκαιρη διάγνωση της αντίδρασης. Για το λόγο αυτό ο ασθενής δεν πρέπει για
κανένα λόγο να παραµένει χωρίς άµεση επίβλεψη τα πρώτα 20 λεπτά µετά την
χορήγηση σκιαστικού, καθώς το 94-100% των αντιδράσεων είναι άµεσες (33).
3. Η πρόκληση θυρεοτοξικής κρίσης µετά τη χορήγηση ιωδιούχου
σκιαγραφικού είναι σπάνια (34), αν και το ιωδιούχο φορτίο που λαµβάνεται
συµµετέχει στην πρόσληψη ιωδίου από το θυρεοειδή αδένα και επηρεάζει
διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεµβάσεις τουλάχιστον για δύο µήνες. Σε ασθενείς
µε φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία – µε εξαίρεση ασθενών υψηλού κινδύνου - η
λήψη σκιαγραφικού δεν επηρεάζει τις θυρεοειδικές εξετάσεις (T3, T4, TSH). Η
παρακολούθηση της θυρεοειδικής λειτουργίας ως εξέτασης ρουτίνας πριν τη
χορήγηση σκιαγραφικού δεν ενδείκνυται σε άτοµα µε φυσιολογική θυρεοειδική
λειτουργία, ακόµα και αν ζουν σε περιοχές µε διαιτητικό έλλειµµα ιωδίου. Άτοµα µε
κίνδυνο θυρεοτοξίκωσης είναι οι ασθενείς µε νόσο Graves, οι ευθυρεοειδικοί
ασθενείς µε πολυοζώδη βρογχοκήλη και γενικότερα οι ηλικιωµένοι και όσοι ζουν σε

περιοχές µε διαιτητικό έλλειµµα ιωδίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η
συστηµατική παρακολούθηση των θυρεοειδικών ορµονών µετά τη χορήγηση
σκιαγραφικού (34).
Ακτινοβολία της CT στις εγκύους. Ο προβληµατισµός σχετικά µε την έκθεση
των εγκύων σε ακτινοβολία εστιάζεται στην επίδραση που, ενδεχοµένως, θα έχει
στην οργανογένεση, αλλά και στον κίνδυνο καρκινογένεσης ή νοητικής υστέρησης
(35). Όσον αφορά στο ενδεχόµενο τερατογένεσης λόγω έκθεσης του εµβρύου σε
ακτινοβολία κατά τη διάρκεια απεικονιστικού ελέγχου, δεν υπάρχει κάποια έρευνα
που να την υποστηρίζει.
Η έκθεση του ανθρωπίνου σώµατος στην ακτινοβολία υπολογίζεται σε Sievert
(Sv =1,000mSv), µία µονάδα µέτρησης που περιγράφει περισσότερο το βιολογικό
αποτέλεσµα από την έκθεση και όχι την προσλαµβανόµενη ακτινοβολία που µετράται
σε gray (Gy). Το έµβρυο, στην πλέον ευαίσθητη περίοδο της οργανογένεσης του
ΚΝΣ, από την 8η ως την 15η εβδοµάδα κύησης, υπολογίζεται ότι χάνει λιγότερο από 3
µονάδες IQ για 100 mSv ακτινοβολίας. Η CT εγκεφάλου στην οποία υποβάλλεται η
εγκυµονούσα υπολογίζεται πως αποφέρει λιγότερο από 0,01mSv στο έµβρυο, καθώς
αυτό βρίσκεται εκτός του πεδίου ακτινοβόλησης. Αυτό απλά σηµαίνει ότι
χρειάζονται περίπου 10.000 (δέκα χιλιάδες) αξονικές τοµογραφίες εγκεφάλου της
µητέρας για µείωση του IQ του παιδιού κατά 3 (τρεις) µονάδες, και αυτό µόνο στην
πλέον ευαίσθητη περίοδο ανάπτυξής του, δηλαδή από την 8η ως την 15η εβδοµάδα
κύησης (35).
Από τον πίνακα 3 που παραθέτουµε και τον οποίο αντιγράφουµε από σχετικό
έντυπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (36), φαίνεται ότι, θεωρώντας
το όριο των 100mSv σαν ένα ορόσηµο εµφάνισης µακροπρόθεσµων επιπτώσεων για
το κύηµα, µόνο η CT πυέλου κρίνεται σηµαντικά επικίνδυνη και αυτό γιατί αν και η
ποσότητα της ακτινοβολίας δεν αλλάζει ιδιαίτερα, στην προκειµένη εξέταση το
κύηµα βρίσκεται εντός του πεδίου ακτινοβόλησης. Επισηµαίνεται ακόµη ότι η CT
πυέλου πρέπει να διενεργηθεί 4 φορές για να συζητηθεί, µε βάση τα επιστηµονικά
δεδοµένα, η πιθανότητα διακοπής της κύησης.
Στο σηµείο αυτό θα ανακύψει εύλογα τα ερωτήµατα «γιατί λοιπόν να γίνεται
τόσος θόρυβος για τις αρνητικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο κύηµα;» και «γιατί
αυτά τα δεδοµένα δεν έχουν περάσει σε κατευθυντήριες οδηγίες;». Μια πρώτη
απάντηση είναι πως υπάρχει η άποψη (µη αποδεδειγµένη αλλά και χωρίς να έχει
απορριφθεί από µελέτες) ότι η ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει νοητική υστέρηση
και καρκινογένεση στα έµβρυα χωρίς να υπάρχει ένα κατώτατο όριο ασφαλείας στην
ακτινοβόληση που δέχονται έµµεσα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ασφαλής ελάχιστη
δόση, άρα ακόµη και µικρές δόσεις είναι επικίνδυνες. Να σηµειωθεί βέβαια ότι οι
περισσότεροι επιστήµονες διαφωνούν µε την άποψη αυτή και θεωρούν ότι ο κίνδυνος
καρκινογένεσης στα έµβρυα είναι µικρότερος από ότι σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας.
Ο φόβος και µόνο όµως αρκεί, και αυτός είναι και ο λόγος που κάθε ακτινολογικό
εργαστήριο φέρει τις γνωστές ταµπέλες που προειδοποιούν τις εγκύους για την
ακτινοβολία. Είναι φανερό πως είναι αδύνατο να γίνουν διπλές-τυφλές µελέτες σε
εγκύους που να αποδείξουν ή να απορρίψουν αυτόν τον κίνδυνο. Με δεδοµένο όµως
ότι υπάρχει η ακτινοβολία υποβάθρου, δηλαδή η «φυσική» ραδιενέργεια, που
ανέρχεται στα 2.4mSv ετησίως, είναι χρέος του θεράποντα ιατρό, όταν ενηµερώνει
την ασθενή για πιθανές επιπτώσεις στο κύηµα, να αναφέρει το ελάχιστο της δόσης
που αυτό θα δεχτεί από µια διαγνωστική εξέταση (35). Από µελέτη που έγινε σχετικά
µε τις απόψεις των ιατρών για τους κινδύνους από τη χρήση διαγνωστικών εξετάσεων
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, βρέθηκε ότι 20-30% των ιατρών υπερεκτιµά τον

κίνδυνο συγγενών ανωµαλιών και δυνητικά µπορεί να µην ενηµερώσει σωστά µια
ασθενή που κατά λάθος ή λόγω οξείας νόσου υποβλήθηκε σε εξέταση µε ιονίζουσα
ακτινοβολία, σχετικά µε την αναγκαιότητα ή µη διακοπής της κύησης (37,38).
Σε ότι αφορά τη χρήση ιωδιούχου σκιαγραφικού, αυτό µάλλον είναι πιο
ασφαλές από το γαδολίνιο καθώς µελέτες σε ζώα δεν έχουν διαπιστώσει επιπτώσεις
στα έµβρυα. Όµως, έχει συσχετιστεί µε περιπτώσεις συγγενούς υποθυρεοειδισµού,
καθώς διαπερνά τον πλακούντα (39). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ούτως ή άλλως, όλα τα
νεογνά ελέγχονται πλέον για συγγενή υποθυρεοειδισµό (40).
Γ. Ψηφιακή αφαιρετική
Angiography - DSA)

αγγειογραφία

εγκεφάλου

(Digital

Subtraction

Η DSA ως επεµβατική µέθοδος σχετίζεται µε µικρό ποσοστό νευρολογικών και
µη επιπλοκών, οι οποίες και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πριν τη διενέργειά της
(41). Διακρίνονται σε τοπικές, οι οποίες αφορούν κυρίως τη θέση του ενδοαγγειακού
καθετηριασµού, σε συστηµατικές, που αναφέρονται κυρίως στη χορήγηση της
σκιαγραφικής ουσίας και στις αµιγώς νευρολογικές επιπλοκές. Η ποσότητα της
ακτινοβολίας στην οποία υποβάλλεται ο ασθενής είναι ελάχιστη. Σε µια µεγάλη µεταανάλυση 20.000 ασθενών διαπιστώθηκε εστιακή ή γενικευµένη νευρολογική
σηµειολογία, κατά το πρώτο 24ωρο, στο 2.63% των ασθενών, όµως, µόλις στο 0.14%
των ασθενών παρέµεινε µόνιµη αναπηρία λόγω ΑΕΕ (Πίνακας 4) (42).
Έχουν προταθεί ποικίλοι µηχανισµοί για την παθοφυσιολογία των
νευρολογικών επιπλοκών από την DSA, όπως: θροµβοεµβολικά επεισόδια από
θρόµβους που σχηµατίζονται στους καθετήρες (43), µηχανική βλάβη σε
αθηροσκληρωτική πλάκα, διαχωρισµός αρτηρίας, διαταραχή λειτουργίας των
αιµοπεταλίων και του πηκτικού µηχανισµού (44), νευροτοξικότητα της σκιαγραφικής
ουσίας (45).
Από την αξιολόγηση των στοιχείων προκύπτουν ορισµένες οµάδες ασθενών που
έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν επιπλοκές κατά την διενέργεια
ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας. Ιδιαίτερα αυξηµένος είναι ο κίνδυνος για
νευρολογικές επιπλοκές σε ασθενείς µε απεικονιστικά ευρήµατα συµβατά µε
υπαραχνοειδή αιµορραγία (odds ratio, OR 2.5), σε ασθενείς µε γενικευµένη
αθηρωµατική νόσο (ΟR 2.1) καθώς και σε εκείνους µε ιστορικό συχνών παροδικών
ισχαιµικών επεισοδίων (OR 1.7). Η αύξουσα ηλικία των ασθενών σχετίζεται επίσης
µε αυξηµένα ποσοστά νευρολογικών επιπλοκών, ωστόσο η επίδραση της
συγκεκριµένης µεταβλητής δεν είναι τόσο σηµαντική (OR, 1.011). Αντίθετα, οι
επιπλοκές φαίνεται ότι περιορίζονται προοδευτικά µε το πέρασµα των ετών (OR
0.66) και τη διενέργεια της εξέτασης από έµπειρο προσωπικό και την παρουσία
εκπαιδευόµενου (OR 0.7), γεγονός που µαρτυρά τη σηµασία της εξελισσόµενης
τεχνογνωσίας στη διενέργεια της αγγειογραφίας (42).
Στο παρελθόν υπήρχαν αντικρουόµενες απόψεις για τον κίνδυνο πρόκλησης
αγγειόσπασµου των εγκεφαλικών αγγείων από τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας
κατά τη διάρκεια της αγγειογραφίας. Ωστόσο ποτέ δεν µπόρεσε να επαληθευθεί η
ανάλογη θεωρία, παρά µόνο υπάρχουν αναφορές για τοπικό αγγειοσπασµό στη θέση
χορήγησης του σκιαγραφικού (46).
Σε περίπτωση εγκυµοσύνης αξίζει να επαναληφθεί ότι η δόση της ακτινοβολίας
που δέχεται ο ασθενής που υποβάλλεται σε DSA είναι ελάχιστη και ότι ισχύουν τα
ίδια µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί για τη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας.
Οι τοπικές και συστηµατικές επιπλοκές που αναφέρονται στο γενικό πληθυσµό

ισχύουν σαφώς και για τις εγκύους (42), χωρίς να υπάρχει βιβλιογραφία που να
αναφέρει περαιτέρω αντενδείξεις για τη διενέργεια της DSA κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης
Συζήτηση
Οι Νευροαπεικονιστικές τεχνικές είναι απαραίτητες στο πεδίο της κλινικής
νευρολογίας, καθώς έρχονται να επαληθεύσουν την αρχική διάγνωση και να
συµβάλλουν στη διάκριση από άλλες νευρολογικές παθήσεις. Το ενδεχόµενο τυχόν
επιπλοκών που αναδεικνύεται από εφαρµογή τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
την ορθή επιµόρφωση του θεράποντος ιατρού, αλλά και από τη σωστή ενηµέρωση
του ασθενούς για τους δυνητικούς κινδύνους που µπορεί να προκύψουν. Εξάλλου,
δεν θα πρέπει να στερηθεί απρόσκοπτα κάποιος ασθενής µία εξέταση, η οποία είναι
σηµαντική για την περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα µάλιστα όταν ο
πραγµατικός κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών είναι τελικά ελάχιστος.
Αναφορικά µε τον κίνδυνο έκθεσης στο µαγνητικό πεδίο ενός τοµογράφου
ασθενών µε µοσχεύµατα από παραµαγνητικά υλικά (καρδιακοί βηµατοδότες και
εµφυτευµένοι απινιδωτές, κλιπς ανευρυσµάτων του εγκεφάλου κα.), υπάρχουν
οδηγίες για κάθε περίπτωση που οφείλουµε να ακολουθούµε (3,4,9). Για την
περίπτωση της εγκυµοσύνης δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για επιπλοκές στην
κύηση ή τη µελλοντική υγεία του εµβρύου (18,22), ενώ για ασθενείς µε έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την πρόκληση συστηµατικής
νεφρογενούς ίνωσης µετά τη χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας (13).
Κατά τον έλεγχο µε αξονική τοµογραφία οι πιθανές επιπλοκές οφείλονται
κυρίως στη χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας, η οποία µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις (30), οξεία νεφρική ανεπάρκεια (24) και θυρεοτοξική κρίση
(34). Στην περίπτωση που υπάρχει ο κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας χρειάζεται
πρόληψη µε στόχο την έκπτυξη του ενδοαγγειακού όγκου (24), ενώ για την πρόληψη
θυρεοτοξικής κρίσης συνιστάται παρακολούθηση της θυρεοειδικής λειτουργίας µέχρι
και δύο µήνες µετά την εξέταση, ακόµα και σε ευθυρεοειδικά άτοµα, εάν ανήκουν σε
ευαίσθητους πληθυσµούς, όπως είναι οι υπερήλικες και όσοι κατοικούν σε περιοχές
µε διαιτητική ένδεια σε ιώδιο (34).
Όσον αφορά στον ιδιαίτερο πληθυσµό των εγκύων γυναικών, δεν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η ποσότητα της ακτινοβολίας που προσλαµβάνουν οι ίδιες και τα
έµβρυα κατά την CT εγκεφάλου καθιστά την εξέταση απαγορευτική (35,36). Ο
θεράπων ιατρός οφείλει να ενηµερώνει για την απουσία επαρκών δεδοµένων (πχ.
διπλές τυφλές τυχαιοποιηµένες µελέτες) που να καθιστούν µία αξονική τοµογραφία
απόλυτα ασφαλή, ή να επιτρέπουν τη συνέχιση ή µη µίας κύησης, όταν η ασθενής
έχει ήδη υποβληθεί σε αξονική τοµογραφία.
Στην περίπτωση της ψηφιακής αγγειογραφίας των εγκεφαλικών αγγείων το
ενδεχόµενο επιπλοκών είναι περιορισµένο (42). Πάλι, όµως ο ιατρός οφείλει να
ενηµερώνει τον ασθενή για τη διαδικασία και τους κινδύνους που παρουσιάζει, καθώς
ακόµα και σε ποσοστό 0.06% υπάρχει ακόµα και η περίπτωση θανάτου κατά τη
διάρκεια της εξέτασης ή ως συνέπεια νευρολογικών επιπλοκών
Οι προτάσεις που έχουν παρατεθεί ακολουθούνται στα περισσότερα
νοσηλευτικά ιδρύµατα και έρχονται να ενηµερώσουν το θεράποντα ιατρό,
προκειµένου να προστατευτεί ο ασθενής, για τις επιπλοκές που µπορεί να προκύψουν
κατά τη διάρκεια νευροαπεικονιστικών εξετάσεων. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι
δυνητικοί κίνδυνοι, τουλάχιστον, στις περιπτώσεις που µπορούν να προβλεφθούν και
να προληφθούν, αλλά και να αντιµετωπιστούν έγκαιρα εκείνοι που θα εµφανιστούν

παρά τη λήψη προληπτικών µέτρων και µε γνώµονα ότι κανείς ασθενής δεν πρέπει
να στερηθεί µια νευροαπεικονιστική εξέταση που κρίνεται απαραίτητη.

Πίνακας 1:Αιτίες θανάτου από σκιαγραφικό (15)
1. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
58%
2. Αλλεργικές αντιδράσεις
19%
3. Καρδιακή ανακοπή
10%
4. Αναπνευστική ανεπάρκεια
8%
5. ΑΕΕ και εγκεφαλική υποξία 4%

Πίνακας 2: Παράγοντες κινδύνου για νεφροπάθεια από σκιαγραφικό (18)
• Προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Ηλικία άνω των 75 ετών
• Σύγχρονη λήψη νεφροτοξικών φαρµάκων (πχ ΜΣΑΦ)
• Αφυδάτωση
• Υπόταση
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Κίρρωση ήπατος
• Νεφρωσικό σύνδροµο
• Υπέρταση

Πίνακας 3: Δόσεις ακτινοβόλησης σε διαγνωστικές
εξετάσεις (36)
Εξέταση
Δόση στο κύηµα (mSv)
α/α θώρακος
<0.01
α/α πυέλου
1.1
α/α ΘΜΣΣ
α/α κοιλίας

<0.01
1.7

CT κοιλίας
CT θώρακα
CT εγκεφάλου
CT πυέλου

8
0.06
<0.01
25

Πίνακας 4: Επιπλοκές της DSA (42)
Τοπικές επιπλοκές
Αιµάτωµα βουβωνικής χώρας
(που χρήζει χειρουργικής επέµβασης)
Θρόµβωση
Τοπική Λοίµωξη
Συστηµατικές επιπλοκές
Κεφαλαλγία
Ναυτία, έµετοι, υπόταση
Θωρακικό άλγος, αρρυθµίες
Ουρτικάρια, ρινόρροια
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Αναφυλακτική αντίδραση
Θάνατος
Νευρολογικές επιπλοκές
Παροδικό Ισχαιµικό Επεισόδιο
Αναστρέψιµο έλλειµµα
Μόνιµη αναπηρία
Θάνατος σχετιζόµενος µε νευρολογική
επιπλοκή

Ποσοστό (%)
4.2%
(0.03%)
0.05%
0.01%
0.8%
1.2%
0.3%
0.1%
0.02%
0,03%
0,06%
2.63%
2,09%
0.36%
0,14%
0.05%

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ο µαγνητικός τοµογράφος έχει πολύ ισχυρό µαγνητικό πεδίο που µπορεί να είναι επιβλαβές σε
ασθενείς που φέρουν ορισµένες µεταλλικές, ηλεκτρονικές, µαγνητικές ή µηχανικές προσθέσεις ή
συσκευές. Για το λόγο αυτό όλοι οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε µαγνητική τοµογραφία
υποχρεούνται να συµπληρώσουν το έντυπο αυτό προτού εισέλθουν στην αίθουσα του µαγνήτη.
Θυµηθείτε ότι ο µαγνήτης είναι ΠΑΝΤΑ ανοικτός.

Ονοµατεπώνυµο:……………………………......
Ηλικία:………………………..…ετών
Πιθανή
διάγνωση:…………………………………………………………..………
….……
1. Έχετε ποτέ υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση(π.χ. αρθροσκόπηση,
ενδοσκόπηση);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι σε τι είδους και πότε;
2. Είχατε ποτέ τραυµατιστεί στο µάτι µε µεταλλικό αντικείµενο(π.χ. θραύσµατα σιδήρου);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι περιγράψτε:
3. Τραυµατιστήκατε ποτέ από µεταλλικό αντικείµενο ή ξένο σώµα (π.χ. σφαίρα, καρφί);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι περιγράψτε:
4. ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
Είστε
έγκυος
ή
µπορεί
να
είστε
έγκυος;
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισµένες συσκευές ή αντικείµενα µπορεί να είναι επικίνδυνα στο περιβάλλον του µαγνητικού
τοµογράφου. Μην εισέρχεστε στην αίθουσα του µαγνήτη αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ενδοιασµό σχετικά µε
κάποια συσκευή ή αντικείµενο που έχετε µαζί σας.

Παρακαλώ σηµειώστε αν έχετε κάτι από τα παρακάτω
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Μεταλλικά κλιπ σε ανεύρυσµα
Καρδιακό βηµατοδότη
Εµφυτευµένο απινιδωτή
Ηλεκτρονικό εµφύτευµα ή συσκευή
Μαγνητικά ενεργοποιούµενη συσκευή
Σύστηµα ερεθισµού εγκεφάλου ή σπονδυλικής στήλης
Κοχλιακό εµφύτευµα ή εµφυτευµένο ακουστικό βαρηκοΐας
Αντλία έγχυσης φαρµάκων
Αντλία ινσουλίνης
Τεχνητό µέλος
Οποιοδήποτε µεταλλικό θραύσµα ή ξένο σώµα
Αλλεργία
Κλειστοφοβία
Νεφρική νόσο
Ακουστικό βαρηκοΐας
(παρακαλώ αφαιρέστε το πριν εισέλθετε στο µαγνήτη)
Άλλο εµφύτευµα………………………………………….

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Παρακαλώ
αφαιρέστε
όλα
τα
µεταλλικά αντικείµενα πριν σας
οδηγήσουν για µαγνητική τοµογραφία
όπως ακουστικά βαρηκοΐας, µπίπερ,
κινητά τηλέφωνα, γυαλιά οράσεως,
καρφίτσες στα µαλλιά, σταυρό,
κοσµήµατα (σκουλαρίκια στα αυτιά ή
αλλού), ρολόι, συνδετήρες, στυλό,
καρφίτσες,
πιστωτικές
κάρτες,
µαγνητικές
κάρτες,
µηχανικά
µολύβια,
νοµίσµατα,
σουγιάδες,
νυχοκόπτες, παπούτσια ή µπότες µε
µεταλλικά µέρη και εργαλεία.
Παρακαλώ
συµβουλευτείτε
το
προσωπικό της κλινικής ή του
µαγνητικού
τοµογράφου
για
οποιαδήποτε απορία έχετε ΠΡΙΝ
εισέλθετε στο µαγνητικό τοµογράφο.

Δηλώνω υπεύθυνα πως οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ακριβείς. Διάβασα και κατανοώ
πλήρως τα ανωτέρω και είχα την ευκαιρία να ρωτήσω για τυχόν απορίες µου σχετικά µε
τα ανωτέρω στοιχεία.
Ο/η δηλών/δηλούσα:……………………………………………..(υπογραφή) Ηµεροµηνία:
…/…/……
Τα ανωτέρω ελέγχθηκαν από: (σφραγίδα-υπογραφή)

Νευρολογική Κλινική Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Εικόνα 1. Έντυπο ασθενών που θα υποβληθούν σε Μαγνητική Τοµογραφία
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