
ΑΡΘΡΟ  
Γξ. Υξηζηάθεο Κσλζηαληηλίδεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Σκήκα Μεραληθώλ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

 
ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦIA: ΣΟ ‘ΜΑΓΙΚΟ ΜΑΣΙ’ ΣΑ ΑΓΤΣΑ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΣΟΜΙΑ 

 
Αλακθίβνια είλαη γλσζηή ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ε κνληέξλα δηαγλσζηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή ηεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο (MRI). 
Ζ ηερληθή απηή, ή νπνία ζηεξίδεηαη ζηε αληίζηνηρν θαηλόκελν θπζηθήο ηνπ Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ (Nuclear Magnetic 

Resonance), απνηειεί έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα απεηθνληζηηθά εξγαιεία ζηε θιηληθή ηαηξηθή ζήκεξα. Απνηειεί παξάιιεια θαη κηα 
ξαγδαία αλαπηπζζόκελε εξεπλεηηθή πεξηνρή πνπ θαιύπηεη ην θάζκα ηεο βαζηθήο, εθαξκνζκέλεο, θαη θιηληθήο έξεπλαο. Οη θπζηθέο 
αξρέο πνπ δηέπνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ αλαθαιύθζεθαλ αλεμάξηεηα ην 1946 ζηα Ακεξηθαληθά 

Παλεπηζηήκηα  ηάλθνξλη θαη Υάξβαξλη από ηνπο Felix Bloch θαη Edward Purcell, αληίζηνηρα, ζηνπο νπνίνπο απνλεκήζεθε ην 1952 
ην βξαβείν Νόκπει θπζηθήο γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπο. πλνιηθά, ε αλαθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε ξαγδαία επηζηεκνληθή εμέιημε 
ηνπ ηα ηειεπηαία 65 ρξόληα αλαγλσξίζζεθαλ απν ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα κε 5 βξαβεία Νόκπει πνπ απνλεκήζεθαλ ζε 7 

ζπλνιηθά Ννκπειίζηεο (βιέπε Πίλαθα 1). 

 
Ιζηοπική Αναδπομή ηηρ Δξέλιξηρ ηηρ Μαγνηηικήρ Σομογπαθίαρ 

 

Γεκαεηία Ανακάλςψη Αναγνώπιζη 

1930 Αλάπηπμε θαηλνκέλνπ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ κε κνξηαθέο δέζκεο ηόλησλ 
ιηζίνπ ζηε παξνπζία καγλεηηθώλ πεδίσλ θαη αιιειεπίδξαζε δέζκεο κε 
κηθξνθύκαηα  

Isidor Isaac Rabi – Βπαβείο Νόμπελ 
Φςζικήρ 1944 

1940 Αλαθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ 
[Νuclear Magnetic Resonance (NMR)
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] 

Felix Bloch and Edward Mills Purcell – 
Βπαβείο Nobel Φςζικήρ 1952 

1960 Απόδεημε αύμεζεο ζήκαηνο ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό κε ρξήζε ηνπ 

καζεκαηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Φνπξηέ  

Richard R. Ernst – Βπαβείο Νόμπελ 

Υημείαρ 1991 

1970 Γεκνζίεπζε ρξήζεο βαζκσηώλ πελίσλ θιίζεο γηα θσδηθνπνίεζε 
πιεξνθνξηώλ θαη ηαηξηθή απεηθόληζε 

Paul Lauterbur 

1980 Αλαθάιπςε επίδξαζεο αθαίξεζεο νμπγόλνπ από ακηλνμέα ηεο 
αηκνζθαηξίλεο (Hemoglobin) θαη αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα 

ραξηνγξάθεζε ηεο δνκήο πξσηεηλώλ θαη καθξνκνξίσλ  

Kurt Wutrich – Βπαβείο Νόμπελ 
Υημείαρ 2002 

1990 Υξήζε γξακκηθά κεηαβαιιόκελσλ καγλεηηθώλ πεδίσλ γηα απεηθόληζε κε 
πξνβνιέο θαη δεκηνπξγίαο ηαηξηθώλ εηθόλσλ αλζξώπηλεο αλαηνκίαο κε  

ρσξηθή επηινγή ηνκώλ. 

Paul Lauterbur καιSir Peter Mansfield 
– Βπαβείο Νόμπελ Φςζιολογίαρ και 

Ιαηπικήρ 2003 
1
Σν θαηλόκελν Ππξεληθόο Μαγλεηηθόο πληνληζκόο (Nuclear Magnetic Resonance) κεηαγισηηίζζεθε ζε Απεηθόληζε Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο 

(Magnetic Resonance Imaging - MRI) ιόγσ ηνπ θόβνπ πνπ δεκηνύξγεζε ν όξνο ‘ππξεληθόο’ ζην απιό άλζξσπν. 

Πίνακαρ 1: Ηζηνξηθή εμέιημε θαηλνκέλνπ ηεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο. 
 

Σν θαηλόκελν ζηεξίδεηαη ζηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ππξήλσλ πδξνγόλνπ (νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ κηθξνί καγλήηεο) 
[Δηθόλα 1], νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ζην αλζξώπηλν ζώκα (ζην λεξό, καθξνκόξηα, νξγαληθέο ελώζεηο, 
ακηλνμέα θηι) θαη ζηε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε έλα εμσηεξηθό ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν (δειαδή ζην πξνζαλαηνιηζκό ηνπο είηε 

παξάιιεια είηε αληηπαξάιιεια κε ην πεδίν απηό). Σν ζηαηηθό καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγείηαη κε ρξήζε ππεξαγώγηκσλ καγλήησλ (νη 
νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη από θξάκαηα πιηθώλ ηα νπνία έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα παξνπζηάδνπλ κεδεληθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ζηε 
δίνδν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε ζεξκνθξαζίεο θνληά ζην απόιπην κεδέλ). Οη εληάζεηο ησλ καγλεηηθώλ πεδίσλ ησλ θιηληθώλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηε θιηληθή ηαηξηθή είλαη ζπλήζσο 1.5 Σέζια.  Ζ απιή παξνπζία ησλ πξσηνλίσλ 
πδξνγόλνπ ζε εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καγλεηηθό ζπληνληζκό ή απεηθόληζε. Γηα λα επέιζεη 
ζπληνληζκόο είλαη απαξαίηεηε ε δηέγεξζε ησλ ππξήλσλ κε ξαδηνθύκαηα πςειώλ ζπρλνηήησλ (ζην εύξνο ζπρλνηήησλ 10-100 

εθαηνκπξίσλ Ζertz). Μεηά ην πέξαο ηεο δηέγεξζεο νη ππξήλεο εθπέκπνπλ έλα αζζελέο ξαδηνζήκα (ηεο ηάμεο ηνπ ελόο 
εθαηνκπξηνζηνύ ηνπ Volt), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αληρλεύεηαη απν ζπληνληζκέλεο θεξαίεο (δέθηεο) ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα 
δηέγεξζεο/απνδηέγεξζεο (ηελ ίδηα κε ηελ ζπρλόηεηα ζηξνθνξκήο ησλ ππξήλσλ). Δπεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

ηεο ηαηξηθήο εηθόλαο όπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα.  

  



Δικόνα 1: (Αξηζηεξά) ρεδηάγξακκα ππξήλα πδξνγόλνπ κε ζπκπεξηθνξά κηθξνύ καγλήηε, (θέληξν) δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε 
ηνκήο ηνκνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο κε ππεξαγώγηκν καγλήηε, θαη (δεμηά) κνληέξλν θιηληθό ζύζηεκα καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο. 

 
αλ δηαγλσζηηθή θιηληθή ηερληθή, ε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία έρεη πνιιαπιά πξνηεξήκαηα ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ελαιιαθηηθέο 
αθηηλνδηαγλσζηηθέο ηερληθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεγνλόησλ όηη: 

 
Α. Γελ ρξεζηκνπνηεί ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία 
Β. Δίλαη κή επεκβαηηθή ηερληθή δηάγλσζεο 

Γ. Γελ έρεη απνδεηρζεί λα έρεη επίδξαζε ή λα πεξηθιείεη θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν 
Γ. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηαηξηθέο εηθόλεο κε πςειή επθξίλεηα ζε νπνηαδήπνηε ηνκή ζην αλζξώπηλν ζώκα 
Δ. Γεκηνπξγεί ηαηξηθέο εηθόλεο καιαθώλ κνξίσλ θαη ηζηώλ κε άξηζηε αληίζεζε ζήκαηνο 

 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαζηεξώζεθε ζαλ έλα από ηα ρξεζηκόηεξα θιηληθά απεηθνληζηηθά εξγαιεία γηα απεηθόληζε καιαθώλ ηζηώλ, 
ζηε νξζνπεδηθή, γηα ην λεπξηθό (θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό) ζύζηεκα, θαζώο θαη γηα εγθεθαιηθά αγγεηνγξαθήκαηα. 

 
Δικόνα 2: Κιηληθά παξαδείγκαηα απεηθόληζεο καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ ηα νπνία έρνπλ θαζηεξώζεη ηελ ηερληθή ζαλ έλα από ηα 

ρξεζηκόηεξα δηαγλσζηηθά εξγαιεία ζηε κνληέξλα ηαηξηθή. (Αξηζηεξά) Δγθεθαιηθή απεηθόληζε, (θέληξν) καιαθά κόξηα θαη ζύλδεζκνο 
γνλάηνπ, (δεμηά) αλίρλεπζε ελεξγώλ εγθεθαιηθώλ θέληξσλ κε ηελ ηερληθή functional MRI. 

 
Ζ εμέιημε ηεο ηερληθήο δελ πεξηνξίζζεθε κόλν ζην θιηληθό πεξηβάιινλ. Οη πνιιαπιέο επηζηεκνληθέο αλαγλσξίζεηο πξόζθαησλ 
αλαθαιύςεσλ ζηε βαζηθή θαη ηαηξηθή επηζηήκε, βξαβεπκέλεο κε βξαβεία Νόκπει, ππνζηεξίδνπλ θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή ζεκαζία ηεο θαη κειινληηθό όθεινο ηεο γηα ηελ επηζηήκε θαη γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία. Πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο πνπ 
έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε αλάπηπμε θαηλνηόκσλ επηζηεκνληθώλ πεξηνρώλ (όπσο π.ρ. ζηε κνληέξλα ςπρνινγία θαη ςπρηαηξηθή) 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερληθή functional MRI (Δηθόλα 2) κε ηελ νπνία ραξηνγξαθνύληαη ηα ελεξγά εγθεθαιηθά θέληξα ηα νπνία έρνπλ 

πξνδηεγεξζεί κέζσ νπηηθώλ, κεραληθώλ, ή άιισλ πξνθιήζεσλ. Παξάιιεια, ε εμέιημε ηεο θαζκαηνζθνπίαο εγθεθάινπ θαη ηνπ 
ζθειεηνκπηθνύ ζπζηήκαηνο (Δηθόλα 3) έρεη απνηειέζεη ηελ επηζηεκνληθή βάζε κειέηεο θαη αλάιπζεο ζπάλησλ εγθεθαιηθώλ λόζσλ, 
ηνπ θαξθίλνπ, θαζώο θαη παζήζεηο κεηαβνιηζκνύ. 

 
Δικόνα 3: Φάζκα θσζθόξνπ (

31
P spectrum) κπώλ θάησ άθξνπ (αξηζηεξά) κε ηνπνζέηεζε πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ζηηο εηθόλεο-

νδεγνύο (δεμηά) [Από ην Παλεπηζηεκηαθό θέληξν ETH Επξίρεο, Οθηώβξηνο 2005 - αλαπαξαγσγή θαη ρξήζε εηθόλαο κε άδεηα]. 

 
Ραγδαία αλάπηπμε είρε επίζεο ε απεηθόληζε θαη κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο κε αλνηθηά ζπζηήκαηα 
απεηθόληζεο θαη παξάιιειε ρξήζε θαζεηεξηαζκώλ γηα θαξδηαθέο θαη εγθεθαιηθέο επεκβάζεηο, ηελ ρξήζε κνληέξλσλ ζθηαγξαθηθώλ 

θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ ζηα ηζραηκηθά επεηζόδηα θαη ζην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ γηα ραξαθηεξηζκό αηκάησζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κπνθαξδίνπ, θαη βέβαηα ν πνζνηηθόο ιεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ αηκνδπλακηθώλ ηνπ παξακέηξσλ. Πξόζθαηεο πξνζπάζεηεο 
θαη εμειίμεηο εζηηάδνληαη ζηε θαξδηαθή απεηθόληζε ζε πξαγκαηηθνύο ρξόλνπο (real-time imaging), απεηθόληζεο νξγαληθώλ ελώζεσλ 

κε βάζε ηνλ άλζξαθα, απεπζείαο απεηθόληζε λαηξίνπ, θαζώο θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ απηώλ ζε έλα νινθιεξσκέλν 
παθέην κειέηεο-δηάγλσζεο (one-stop shop). 
Νέεο θαηλνηόκεο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηνλ κε-επεκβαηηθό κεραληθό ραξαθηεξηζκό ηζηώλ κε ηελ ρξήζε ηεο 

ειαζηνγξαθίαο, κε θιηληθέο εθαξκνγέο ζηε θύξξσζε ήπαηνο (Παλεπηζηεκηαθό θέληξν Mayo Clinic ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) θαη ηελ 
ρξήζε ηερληθώλ κέηξεζεο δηάρπζεο λεξνύ ζε εγθεθαιηθέο θαξθηληθέο παζήζεηο. Δλδηαθέξνπζα πνξεία εμέιημεο απνηειεί επίζεο θαη 
ε αλάπηπμε πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ απεηθόληζεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη πνδηηξνληαθήο εθπνκπήο (Positron-Emission 

Tomography).  Δπηπιένλ, ε πξόζθαηε έγθξηζε θαη εηζαγσγή θιηληθώλ ζπζηεκάησλ πςειώλ εληάζεσλ (7 Σέζια) από ηνλ αξκόδην 
θνξέα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ (Food and Drug Administration) ζε νξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Ακεξηθήο (ηάλθνξλη, Δζληθά 
Ηλζηηηνύηα Τγείαο θ.α.), έρεη δεηιά-δεηιά νδεγήζεη ζε πξνζπάζεηεο ραξηνγξάθεζεο εγθεθαιηθώλ θέληξσλ θαη λεκαηίσλ (fiber 

tractography) κε πςειή επθξίλεηα, εθάκηιιε ηεο ηαηξηθήο ηζηνπαζνινγίαο.  



ην ηνκέα ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο απηήο γηα κειέηε βηνινγηθώλ νξγαληζκώλ, ηξνκεξή αλάπηπμε είρε, θαη πξνβιέπεηαη λα έρεη ε 
ρξήζε ηερληθώλ γηα κειέηε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πνληηθώλ ζε πςειέο εληάζεηο (>7 Σέζια), ηόζν γηα παζήζεηο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο (έκθξαγκα, θαξδηνκπνπάζεηεο, θαξδηαθή αλεπάξθεηα), όζν θαη γηα εγθεθαιηθέο λεπξνπάζεηεο (όπσο 
Αιδράηκεξ, Πάξθηλζνλ) θαη άιιεο. 
Παξόιεο ηηο έξεπλεο δελ έρεη απνδεηρζεί όηη ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εκπεξηέρεη θηλδύλνπο ή έρεη καθξνπξόζεζκε επίδξαζε ζηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό. Παξόια απηά, ππάξρνπλ θαλνληζκνί πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο όζνλ αθνξά ηελ έληαζε 
ηζρύνο ξαδηνθπκάησλ γηα ηελ δηέγεξζε ππξήλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ηεο πηζαλήο επηθαλεηαθήο λεπξηθήο 
δηέγεξζεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. Απζηεξέο νδεγίεο θαη κέηξα έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη εθαξκόδνληαη 

θαζ’ ππόδεημε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα ησλ ΖΠΑ (Food and Drug Administration).  
Παξόια ηα πξνηεξήκαηα ηεο, ε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πιηθώλ ζην Μαγλεηηθό Σνκνγξάθν (θξπνγελώλ, 
ππεξαγώγηκσλ καγλεηώλ, εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθώλ, ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ) νδεγεί ζε πςειό θόζηνο εμέηαζεο (> 150 Δπξώ 

πεξίπνπ) γηα θιηληθέο εμεηάζεηο. Βάζεη παιαηόηεξσλ κειεηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (National 
Health Service), ελδείθλεηηαη ε ύπαξμε θαη ρξήζε ελόο θιηληθνύ ζπζηήκαηνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ γηα θάζε κηζό εθαηνκύξην 
αλζξώπσλ πιεζπζκνύ πεξίπνπ. Παξόια ηαύηα ζηε Κύπξν ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 8 θιηληθά ζπζηήκαηα ζε ηδησηηθά θέληξα πγείαο, 

θιηληθέο, θαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο, πέληε από ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε Λεπθσζία, 2 ζηε Λεκεζό, θαη 1 ζηε Λάξλαθα. Ζ 
δξαζηεξηόηεηα ηνπο εζηηάδεηαη ζε παξνρή θιηληθώλ ππεξεζηώλ θαηά θύξην ιόγν, παξόιν πνπ ζε θάπνηα από απηά δηεμάγνληαη θαη 
εθπνλνύληαη θιηληθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ηδξύκαηνο Πξνώζεζεο Έξεπλαο, ηνπ εζληθνύ θνξέα 

ρξεκαηνδόηεζεο. Σν πςειό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαζαζκίζεσλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη νη δπζθνιίεο ζηε ζύλαςε 
εξεπλεηηθώλ ζπκβνιαίσλ κε ηηο πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο, απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο γηα δεκηνπξγία 
ζνβαξνύ ππόβαζξνπ θαη ππνδνκήο έξεπλαο ζηε Κύπξν. 

ε επίπεδν βαζηθήο επηζηήκεο, έξεπλα ζην ηνκέα ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο πνληηθώλ κε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία δηεμάγεηαη 
ζην πηζηνπνηεκέλν Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο θαη Βηνηαηξηθήο Απεηθόληζεο «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» θάησ απν ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 
ηνπ Γξα. Υ. Κσλζηαληηλίδε, Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Καηαζθεπαζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Μηθξνζθνπίαο θαη Βηνηαηξηθήο Απεηθόληζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Duke Ακεξηθήο (Δζληθό Κέληξν παξνρήο 
ππεξεζηώλ απεηθόληζεο ρξεκαηνδνηεκέλν απν ην Δζληθό Ηλζηηηνύην Έξεπλαο Καξθίλνπ ησλ ΖΠΑ). Ζ έξεπλα 
ζπλρξεκαηνδνηήζεθε/είηε από ηελ Διιεληθή Σξάπεδα θαη ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο θάησ από ηελ αηγίδα δηεζλνύο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε ηελ αληίζηνηρε ρνιή (Pratt School of Engineering) 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Duke. 

 
Δικόνα 4: Καξδηαθή απεηθόληζε πνληηθνύ κε ρξήζε καγλεηηθνύ ηνκνγξάθνπ πςειήο ηζρύνο 7 Σέζια ζην Παλεπηζηεκηαθό θέληξν 

Duke ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο [Από ην Κέληξν Μηθξνζθνπίαο Duke Βόξεηαο Καξνιίλαο]. 
 


