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Εικόνα εξωφύλλου: Σωματίδια ιών 
αιωρούμενα στο πλάσμα του αίματος

Οδηγίες πρός τους συγγραφείς

Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε 
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με 
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος 
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες 
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοε-
λέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς 
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς 
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής 
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περι-
λαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε το άρθρο να γίνει περισσότερο 
περιεκτικό.



Γράμμα από τη σύνταξη

Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, με την ευφυή εκμετάλλευση των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης και των νόμων που διέπουν 

τις ακτινοβολίες, έχουν καταστεί στις μέρες μας πολύτιμο διαγνωστικό αλλά και θεραπευτικό εργαλείο στην κλινική πράξη. 

Σήμερα, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει επανειλημμένα ζητήσει για τους ασθενείς του, μια αξονική τομογραφία, ένα 

υπερηχογράφημα, μια μαγνητική τομογραφία, αναζητώντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα διαγνωστικά προβλήματα.

Αναμφισβήτητα, οι απεικονιστικές μέθοδοι έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος παροχής ιατρικών υπηρεσιών, απειλώντας 

να οδηγήσουν σε χρεοκοπία τα συστήματα υγείας πολλών χωρών. Ωστόσο, το κόστος αυτό θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο, 

αν οι γιατροί έκαναν ορθολογική χρήση αυτού του πολύτιμου εργαλείου που είναι οι απεικονιστικές μέθοδοι. 

Η ορθολογική χρήση απαιτεί πληροφόρηση, γνώση. Γνώση των ιδιοτήτων, των ενδείξεων και αντενδείξεων, των πλεονε-

κτημάτων και μειονεκτημάτων, αλλά και των κινδύνων που περικλείει η απερίσκεπτη χρήση των απεικονιστικών μεθόδων 

σε κάθε ασθενή, σε κάθε ασθένεια. Σκοπός του αφιερώματος αυτού, στο οποίο συμμετέχουν έμπειροι εργαστηριακοί και 

κλινικοί γιατροί του νοσοκομείου μας, είναι να μεταδώσει στον κλινικό γιατρό τις γνώσεις που χρειάζεται ώστε να καταστήσει 

ωφελιμότερη για τον ασθενή του τη χρήση των απεικονιστικών μεθόδων.

Ο καρδιολόγος Π. Δανιάς (σ. 2) γράφει για τη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, ο ακτινολόγος Γ. Ζαχαρόπουλος για τη 

συμβολή του διορθικού υπερηχογραφήματος στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη (σ. 6), οι ακτινολόγοι Ν. Κρητικός και Α. 

Ρουσάκης για την αξονική τομογραφία καρδιάς (σ. 9), ο νευροακτινολόγος Ι. Ιωαννίδης για την επεμβατική νευροακτινολογία 

(σ. 13), η ακτινολόγος Ι. Χριστοδουλίδου για την ψηφιακή μαστογραφία (σ. 17), οι ακτινολόγοι Β. Φιλιππή και Α. Ρουσάκης 

για τη μαγνητική μαστογραφία (σ. 21), ο ειδικευόμενος ιατρός πυρηνικής ιατρικής Δ. Τσεβάς και ο πυρηνικός ιατρός Β. Πρα-

σόπουλος για το PET (σ. 25), ο ακτινολόγος Δ. Κεχαγιάς για την εικονική κολονοσκόπηση (σ. 28), η ακτινολόγος Δ. Κατσώχη 

για τις σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές μεθόδους στον καρκίνο του προστάτη (σ. 31), ο αγγειοχειρουργός Ν. Παγκράτης για 

την υπερηχητική παναρτηριογραφία (σ. 33), οι ακτινολόγοι Ι. Τσουτσάνης και Σ. Γαβριηλίδης για την εντερόκλυση (σ. 36).

Ο τόμος συμπληρώνεται με δύο ενδιαφέροντα άρθρα. Το πρώτο είναι γραμμένο από τον ηπατολόγο Δ. Τσαντούλα και 

αφορά στη θεραπεία της ηπατίτιδας Β (σ. 39). Το δεύτερο αφορά στο νοσοκομειακό συνταγολόγιο και είναι γραμμένο από 

τον παθολόγο Ι. Αποστολάκη (σ. 42).

Βασίλης Τσακρακλίδης
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Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια από τις πλέον 

σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές στην καρδιολογία. Κλινικά 

άρχισε να χρησιμοποιείται την τελευταία δεκαετία και σύντο-

μα διεύρυνε την εφαρμογή της σε μεγάλο φάσμα παθήσεων. 

Στο ΥΓΕΙΑ συγκροτήθηκε Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Μα-

γνητικής Τομογραφίας Καρδιάς προ έξι ετών και στο διάστη-

μα αυτό έχουν ολοκληρωθεί στο κέντρο μας περισσότερες 

από 2.200 εξετάσεις.

Τεχνική και τρόπος απεικόνισης
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς πραγματοποιείται σε ει-

δικούς μαγνήτες πεδίου 1,0 - 3,0 Tesla, που είναι 20 - 60 

χιλιάδες φορές ισχυρότεροι από το μαγνητικό πεδίο της Γης. 

Για τη λήψη των εικόνων χρησιμοποιούνται ειδικές ακολου-

θίες από ραδιοκύματα συχνότητας FM, τα οποία διεγείρουν 

τους ιστούς μεταφέροντας σε αυτούς ενέργεια και προκα-

λούν συντονισμό της περιστροφής (spin) του πυρήνα των 

ατόμων υδρογόνου. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής των 

ραδιοπαλμών οι πυρήνες των ατόμων επιστρέφουν στην πρό-

τερη κατάσταση, η οποία είναι ενεργειακά χαμηλότερη και 

συνεπώς σταθερότερη. 

Η επαναφορά αυτή συνοδεύεται από έκλυση ηλεκτρομα-

γνητικής ενέργειας, η οποία μπορεί να ανιχνευτεί με ειδικές 

κεραίες (πηνία). Το λαμβανόμενο σήμα χρησιμοποιείται για 

το σχηματισμό εικόνων, με σειρά μαθηματικών μετατροπών 

που μετασχηματίζουν τη φάση και τη συχνότητα των ηλε-

κτρομαγνητικών κυμάτων σε τοπογραφικά εντοπισμένη έ-

νταση φωτεινότητας. Αν και οι αρχές φυσικής που διέπουν 

τη μαγνητική τομογραφία είναι περίπλοκες, η σε βάθος γνώ-

ση τους δεν είναι αναγκαία για την κατανόηση της κλινικής  

ωφελιμότητας της μεθόδου.

Σύγκριση με άλλες απεικονιστικές τεχνικές
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς υπερέχει των περισσοτέ-

ρων άλλων διαγνωστικών τεχνικών στην καρδιολογία, λόγω 

εγγενών πλεονεκτημάτων της μεθόδου (πίνακας 1). Η μαγνη-

τική τομογραφία έχει εφαρμογές στην παιδοκαρδιολογία και 

στην καρδιολογία ενηλίκων. Για πολλές παθήσεις είναι σήμε-

ρα η μέθοδος εκλογής ως αρχική διαγνωστική προσέγγιση 

ή μετεγχειρητική παρακολούθηση. Οι κύριες ενδείξεις για 

μαγνητική τομογραφία καρδιάς εκτίθενται στον πίνακα 2.

Αν και η τεχνική είναι ασφαλής, υπάρχουν ορισμένοι 

ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική 

τομογραφία. Απόλυτη αντένδειξη είναι η ύπαρξη μόνιμου ή 

προσωρινού βηματοδότη, εμφυτευμένου απινιδωτή, ενδο-

κρανιακών κλιπ, καθώς και άλλων εμφυτευμένων μεταλλι-

κών σιδηρομαγνητικών συσκευών. H μαγνητική τομογραφία 

σε πεδίο 1,5 Tesla μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε 

ασθενείς που φέρουν ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) ή 

προσθετικές βαλβίδες.

Κλινικές εφαρμογές
Για την ανατομική απεικόνιση των καρδιαγγειακών δομών 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τεχνικές Çμαύρου αίμα-

τοςÈ, στις οποίες η αιματική δεξαμενή απεικονίζεται μαύρη 

(ένδεια σήματος).

Έλεγχος της ανατομίας της καρδιάς και  
των μεγάλων αγγείων
Οι τεχνικές μαύρου αίματος προσδίδουν πολύ υψηλή ευκρί-

Πέτρος Γ. Δανιάς, Εμμανουήλ Ν. Καράτζης 
Καρδιολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
peter.danias@tufts.edu

Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς σε σχέση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους

Δεν υπάρχει έκθεση του ασθενούς και του ιατρικού προσωπικού σε ιονίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες Χ ή γ).

Είναι ασφαλής, αναίμακτη και μη επεμβατική.

Διαθέτει πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα, πολύ κάτω του χιλιοστομέτρου.

Επιτρέπει την τρισδιάστατη απεικόνιση σε κάθε κατεύθυνση, ανεξάρτητα από προκαθορισμένους ανατομικούς άξονες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανατομικό και λειτουργικό έλεγχο της αριστεράς και δεξιάς κοιλίας (διαστάσεις, μάζα, όγκους, 
κλάσμα εξωθήσεως) καθώς και των μεγάλων αγγείων με πολύ υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις.

Οι σκιαγραφικές ουσίες (κατά κανόνα παράγωγα του γαδολινίου) που χρησιμοποιούνται δεν είναι νεφροτοξικές, υπέρτονες ή 
υπεροσμωτικές.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
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νεια, αλλά και ισχυρή αντίθεση μεταξύ αιματικών κοιλοτήτων 

και περιβαλλόντων ιστών. 

Η ανατομική απεικόνιση μπορεί να θέσει τη διάγνωση σε 

ποικιλία παθήσεων. Η ανατομική μελέτη της αορτής για α-

νευρύσματα, διαχωρισμό (εικόνα 1) και συγγενείς ανωμαλίες 

(στένωση ισθμού, διπλό αορτικό τόξο, αγγειακοί δακτύλιοι) 

έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ορθή διάγνω-

ση. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί εξέταση 

πρώτης επιλογής για έλεγχο πάχυνσης του περικαρδίου και 

συμπιεστικής περικαρδίτιδας (εικόνα 2). Ιδιαίτερα χρήσιμη 

είναι η ανατομική απεικόνιση του μυοκαρδίου σε μυοκαρ-

διοπάθειες. Σε οξείες μυοκαρδίτιδες και μυοκαρδιοπάθειες, 

σε υπερφόρτωση με σίδηρο (π.χ. πολυμεταγγιζόμενοι άρ-

ρωστοι), σε διηθητικές νόσους (σαρκοείδωση, αμυλοείδωση) 

και σε εστιακή ή διάχυτη υπερτροφία του μυοκαρδίου, η μα-

γνητική τομογραφία παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά 

με την ανατομία και τη σύσταση του μυοκαρδίου, συχνά και 

με τη χορήγηση παραμαγνητικών μέσων αντίθεσης (εικόνα 

3). Στην αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, μία 

νόσο που χαρακτηρίζεται από ινολιπώδη εκφύλιση του τοι-

χώματος της δεξιάς κοιλίας και συχνά συνοδεύεται από κοι-

λιακές ταχυκαρδίες, η μαγνητική τομογραφία είναι η μόνη 

μη επεμβατική μέθοδος που μπορεί να καταδείξει το ενδο-

μυοκαρδιακό λίπος. Ο λιπώδης ιστός εκπέμπει ισχυρό σήμα 

που το διαχωρίζει από τον περιβάλλοντα φυσιολογικό μυ. 

Αυτό, σε συνδυασμό με εντοπισμένες διαταραχές κίνησης 

και πάχυνσης του τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας, αποτελούν 

χαρακτηριστικά ευρήματα. Επίσης, πρωτοπαθείς ή δευτερο-

παθείς όγκοι και νεοπλασίες που επεκτείνονται στην καρδιά, 

στο περικάρδιο ή στο μεσοθωράκιο, μπορούν με ακρίβεια να 

απεικονιστούν με τη μαγνητική τομογραφία.

Μελέτη λειτουργικότητας και ροής
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι η πιο ακριβής μέθο-

δος για τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστεράς και 

δεξιάς κοιλίας με τη χρησιμοποίηση cine ακολουθιών. Στις 

τεχνικές αυτές το ρέον αίμα έχει έντονο σήμα και για το λό-

Εικ. 1.  Τρισδιάστατη ανασύνθεση αγγειογραφικής μελέτης της 
θωρακικής αορτής με χορήγηση παραμαγνητικού σκιαγραφικού 
(αριστερά) και εγκάρσια εικόνα Çμαύρου αίματοςÈ στο επίπεδο 
του αορτικού τόξου (δεξιά). Είναι εμφανής ο κρημνός (βέλη) εκτε-
ταμένου διαχωρισμού του αγγείου. Η διαφορετική ταχύτητα ροής 
στον αληθή και ψευδή αυλό ευθύνεται για το διαφορετικό σήμα 
σε αυτούς.

Εικ. 2.  Εγκάρσια εικόνα Çμαύρου αίματοςÈ που αναδεικνύει έ-
ντονα παχυσμένο περικάρδιο (βέλη) σε ασθενή με συμπιεστική 
περικαρδίτιδα.

2.

1.

Πίνακας 2 Κύριες ενδείξεις για μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Μυοκαρδίτιδες και μυοκαρδιοπάθειες (υπερτροφικές, διατατικές, περιοριστικές).

Παρακολούθηση ογκολογικών αρρώστων που λαμβάνουν καρδιοτοξική χημειοθεραπεία (εκτίμηση λειτουργικότητας κοιλιών).

Έλεγχος βιωσιμότητας του μυοκαρδίου.

Συγγενείς καρδιοπάθειες για ανατομικό έλεγχο και μέτρηση του λόγου παροχής στην πνευμονική προς τη συστηματική 
κυκλοφορία.

Παθήσεις των μεγάλων αγγείων.

Σε αρρώστους στους οποίους το υπερηχογράφημα καρδιάς αφήνει διαγνωστικό ερώτημα ή η ανατομία του θώρακα δεν επιτρέπει 
αξιόπιστη απεικόνιση.

Βαλβιδοπάθειες (μέτρηση υπερτροφίας, διαστάσεων καρδιάς και ποσοτική εκτίμηση του κλάσματος παλινδρόμησης).

Παθήσεις περικαρδίου.

Όγκοι της καρδιάς (πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς).

Σε επιλεγμένους αρρώστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο των στεφανιαίων αρτηριών.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
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Εικ. 4.  Εικόνα κατά τον άξονα τεσσάρων κοιλοτήτων, 15 λεπτά 
μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού σε ασθενή με μυοκαρδίτιδα. Πα-
ρατηρείται επίταση σήματος (βέλη) στη μέση μυοκαρδιακή στοι-
βάδα του πλάγιου τοιχώματος, εύρημα χαρακτηριστικό σε ασθε-
νείς με μη ισχαιμικού τύπου φλεγμονώδη / διηθητική εξεργασία 
(μυοκαρδίτιδα).

4.

Εικ. 3.  Εικόνα τεσσάρων κοιλοτήτων σε μελέτη βιωσιμότητας του 
μυοκαρδίου σε ασθενή με έμφραγμα μυοκαρδίου στην καρδιακή 
κορυφή. Το φυσιολογικό μυοκάρδιο απεικονίζεται με χαμηλό σήμα 
(μαύρο). Παρατηρείται περιοχή λέπτυνσης με υψηλό σήμα (έντονο 
λευκό) περί την καρδιακή κορυφή στην εμφραγματική ζώνη. Επίσης 
απεικονίζεται μόρφωμα χαμηλού σήματος που προσφύεται στο νε-
κρωθέν μυοκάρδιο και αντιστοιχεί σε ενδοκοιλοτικό θρόμβο (βέλη).

γο αυτό οι συγκεκριμένες μέθοδοι χαρακτηρίζονται τεχνικές 

λευκού αίματος. Ο υπολογισμός του κλάσματος εξώθησης 

στις κοιλίες γίνεται με απευθείας μέτρηση του τελοσυστολι-

κού και τελοδιαστολικού όγκου αίματος με τη χρησιμοποίηση 

του κανόνα του Simpson (μέθοδος δίσκων - επιφανείας). 

Αν και με τη μαγνητική τομογραφία είναι δύσκολο να α-

πεικονιστούν μικρά μόρια που κινούνται γρήγορα (όπως π.χ. 

οι καρδιακές βαλβίδες), η ποσοτική εκτίμηση της αιματικής 

ροής είναι εφικτή με μια ειδική τεχνική, τη μέθοδο αντίθε-

σης - φάσης (phase contrast). Η μέθοδος αυτή ποσοτικοποιεί 

τη στιγμιαία ροή σε οποιοδήποτε σημείο και προς όλες τις 

κατευθύνσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση της 

καρδιακής παροχής, βαλβιδικών ανεπαρκειών, καθώς και σε 

ασθενείς με συστηματική - πνευμονική επικοινωνία.

Έλεγχος βιωσιμότητας
Μία από τις εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς 

που ταχύτατα επικράτησε και θεωρείται σήμερα μία από τις 

καθιερωμένες κλινικές εφαρμογές, είναι η ανίχνευση βιωσι-

μότητας του μυοκαρδίου. Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής 

ουσίας, το γαδολίνιο κατανέμεται ομοιόμορφα στον εξωκυτ-

τάριο χώρο. Η έκπλυση του σκιαγραφικού από τους ιστούς 

γίνεται ταχύτερα σε περιοχές με φυσιολογική αιμάτωση. Α-

ντίθετα, σε περιοχές εμφράγματος, όπου είναι αυξημένος 

ο μεσοκυττάριος ιστός (και κατά κανόνα ελαττωμένη η αι-

ματική ροή), το σκιαγραφικό συγκεντρώνεται για μακρύτε-

ρο χρονικό διάστημα και συνεπώς μπορεί να απεικονιστεί 

ως περιοχή αυξημένου σήματος. Το πάχος της περιοχής με 

επίταση σήματος (νεκρωθέν μυοκάρδιο) σχετίζεται με την 

κλινική βιωσιμότητα, δηλαδή με την πιθανότητα να βελτιω-

θεί η συστολική λειτουργία έπειτα από επαναιμάτωση με 

αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass). Η 

τεχνική αυτή απεικονίζει επίσης ενδοκοιλιακούς θρόμβους 

με μεγάλη ακρίβεια (εικόνα 4).

Στεφανιαίες αρτηρίες
Η μαγνητική στεφανιογραφία αποτελεί ελκυστική μελλο-

ντική εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς και 

αντικείμενο έρευνας για πολλά χρόνια. Η μαγνητική στεφα-

νιογραφία μπορεί αξιόπιστα να απεικονίσει την έκφυση των 

στεφανιαίων αρτηριών (εικόνα 5) και έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει ανατομικές πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη 

ή την απουσία σημαντικών αθηρωματικών στενώσεων στο 

εγγύς τμήμα των στεφανιαίων αρτηριών, χωρίς τα μειονε-

κτήματα της επεμβατικής μεθόδου και της αξονικής στεφα-

νιογραφίας (έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, χορήγηση 

Εικ. 5.  Εγκάρσια εικόνα υψηλής ευκρίνειας (0,7x1 mm) στη βάση 
της καρδιάς. Απεικονίζεται η έκφυση του στελέχους της αριστερής 
στεφανιαίας αρτηρίας (μικρό βέλος) και μεγάλου τμήματος του προ-
σθίου κατιόντα κλάδου (μεγάλο βέλος).

5.

3.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
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ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας). Πέραν αυτών, η μαγνητική 

στεφανιογραφία παρέχει πληροφορίες για το τοίχωμα των 

στεφανιαίων αρτηριών και τη σύσταση της αθηρωματικής 

πλάκας. Σήμερα η μαγνητική στεφανιογραφία είναι μέθοδος 

εκλογής για ασθενείς με ανωμαλίες έκφυσης των στεφανιαί-

ων αρτηριών, ενώ η θέση της στη διάγνωση της στεφανιαίας 

νόσου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. 
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Abstract
Danias PG, Karatzis EN. Cardiac magnetic resonance imaging. Iatrika Analekta 2009, 3:2-5

Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMR) is a novel diagnostic method with increasing applicability in Cardiology. CMR 

provides accurate and highly reproducible measurements of cardiovascular ventricular and valvular function, myocardial 

viability and integrity of coronary arteries. CMR promises to become the predominant imaging modality in noninvasive 

cardiology.

Wilhelm Conrad Roentgen (1845 - 1923)

Οι ακτίνες Rοentgen, ή ακτίνες 

Χ, ανακαλύφθηκαν το 1895 από 

τον Roentgen. Για την ανακάλυψή 

του αυτή ο Roentgen τιμήθηκε με 

το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 

1901. Μελετώντας τα φαινόμενα που συνοδεύουν τη δίοδο 

του ηλεκτρικού ρεύματος διά μέσου αερίου με πολύ μικρή 

πίεση, ο Roentgen ανακάλυψε Çένα νέο είδος ακτίνων που 

μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, να διαπεράσουν 

στερεά σώματα, να ενεργοποιήσουν οθόνες φθορισμού και 

να διεγείρουν φωτογραφικές πλάκεςÈ. ÇΤο χέρι με το δαχτυ-

λίδιÈ είναι η πρώτη ακτινο-

γραφία μέρους σώματος του 

ανθρώπου. Το χέρι είναι της 

Anna Berthe, συζύγου του 

Roentgen, και ελήφθη από 

τον ίδιο στις 22 Δεκεμβρίου 

1895. H ακτινογραφία πα-

ρουσιάστηκε την 1η Ιανου-

αρίου 1896 από τον Ludwig 

Zehnder, καθηγητή στο Πα-

νεπιστήμιο του Freiburg.

Wilhelm Conrad Roentgen (1845 - 1923)
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Η συμβολή του διορθικού υπερηχογραφήματος
και της κατευθυνόμενης με υπερήχους διορθικής βιοψίας 
στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, μέχρι πριν από λίγα 

χρόνια, βασιζόταν στη δακτυλική εξέταση και στην ιστολο-

γική διάγνωση έπειτα από τυφλή βιοψία. Η ραγδαία εξέλιξη 

στην τεχνολογία των υπερήχων προσέφερε νέα δεδομένα 

στη διαγνωστική προσέγγιση και οι τεχνικές λήψης βιοψιών 

εξελίχθηκαν με την καθοδήγηση των υπερήχων.

Η πρώιμη εμπειρία με το διορθικό υπερηχογράφημα οδή-

γησε στην περιγραφή ως ÇτυπικούÈ υπερηχογραφικού ευ-

ρήματος του καρκίνου του προστάτη την υποηχογενή εστία 

στην περιφερική ζώνη (εικόνα 1). Η ειδικότητα όμως αυτού 

του ÇτυπικούÈ υπερηχογραφικού ευρήματος είναι χαμηλή. 

Ως υποηχογενής περιοχή μπορεί να εμφανίζεται τμήμα φυ-

σιολογικού προστατικού ιστού, η προστατίτιδα και η προ-

στατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, ενώ πολλές καρκινικές 

εστίες είναι ισοηχογενείς1.

Μαζί με την εξέλιξη του διορθικού υπερηχογραφήματος 

ήρθε και η καθιέρωση της ανίχνευσης του ειδικού προστα-

τικού αντιγόνου στο αίμα (PSA), με αποτέλεσμα κατά την 

περασμένη δεκαετία να παρατηρείται ανίχνευση του καρκί-

νου του προστάτη σε πρωιμότερα στάδια. Στις μέρες μας οι 

περισσότεροι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του 

προστάτη δεν εμφανίζουν παθολογικά ευρήματα στην ψηλά-

φηση του προστάτη, ούτε ειδικά υπερηχογραφικά ευρήματα. 

Γι᾽ αυτό έχουν καθιερωθεί οι υπερηχογραφικά κατευθυνόμε-

νες διορθικές βιοψίες.

Ο χρησιμοποιούμενος σήμερα υπερηχογραφικός ηχοβο-

λέας είναι υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα πολυεπίπεδης 

επιμήκους και εγκάρσιας απεικόνισης του προστάτη σε 

πραγματικό χρόνο. Ο διορθικός ηχοβολέας μπορεί να δεχτεί 

οδηγό στον οποίο προσαρμόζεται η βελόνα για την υπερηχο-

γραφικά καθοδηγούμενη λήψη προστατικού ιστού.

Η απεικόνιση που επιτυγχάνεται με τους νέους υψηλής ευ-

κρίνειας ηχοβολείς, μαζί με την ικανότητα να καθοδηγείται η 

βελόνα βιοψίας στις βλάβες ενδιαφέροντος, έχει καθιερώσει 

την κατευθυνόμενη διορθική βιοψία ως πρότυπο τεχνικής για 

τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

H εξέλιξη της απεικόνισης
Οι περιορισμοί στην ειδικότητα και στην ευαισθησία του διορ-

θικού υπερηχογραφήματος έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση 

εναλλακτικών απεικονιστικών μεθόδων, με πρώτη την έγχρω-

μη Doppler υπερηχογραφία, με ή χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση 

σκιαγραφικού μέσου. Με τη χρήση ενδοφλέβιων σκιαγραφι-

κών βελτιώνεται η απεικόνιση των μικρών αγγειακών σχηματι-

σμών χαμηλής ροής που χαρακτηρίζουν τον καρκίνο2.

Η χρησιμοποίηση του έγχρωμου Doppler στηρίζεται στην 

άποψη ότι οι όγκοι γενικότερα και ο καρκίνος του προστάτη 

ειδικότερα, έχουν διαφορετική αγγείωση από τον περιβάλ-

λοντα φυσιολογικό ιστό. Πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, δεν 

υποστηρίζουν την υπεροχή αυτής της τεχνικής σε σύγκριση 

με την κλασική απεικόνιση με Β-mode για τη διάγνωση του 

καρκίνου του προστάτη.

Ως δεύτερη εναλλακτική μέθοδος πρόσφατα προτάθηκε η 

ελαστογραφία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το συμ-

βατικό διορθικό υπερηχογράφημα για τη λήψη βιοψιών. Η real 

time ελαστογραφία μπορεί να αναδείξει συμπαγείς όγκους που 

διαφέρουν σε σύσταση - ελαστικότητα από τους φυσιολογι-

κούς ιστούς. Επιπλέον, η ελαστογραφία επιτρέπει εκπληκτικά 

καλή απεικόνιση της προστατικής κάψας. Οι δύο μέθοδοι υπό-

Γεώργιος Ζαχαρόπουλος 
Ακτινολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
g.zacharopoulos@hygeia.gr

Εικ. 1.  Τυπική μικρή υποηχογενής εστιακή βλάβη στην περιφερική 
ζώνη του προστάτη.

1.

Η συμβολή του διορθικού υπερηχογραφήματος και της κατευθυνόμενης με υπερήχους διορθικής βιοψίας
στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
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σχονται πολλά, χρειάζονται όμως περαιτέρω κλινικές μελέτες 

που να καθορίζουν τον ακριβή ρόλο και τα πλεονεκτήματα 

ιδίως της ελαστογραφίας, έτσι ώστε να διαδραματίσουν πρω-

ταρχικό ρόλο στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη3,4 

(περισσότερα για την ελαστογραφία στη σελ. 38).

Η διαδικασία της βιοψίας 
Ενδείξεις για τη διενέργεια βιοψίας του προστάτη αποτελούν 

οι παθολογικές τιμές του PSA στο αίμα και τα παθολογικά 

ευρήματα στη δακτυλική εξέταση ή στο διορθικό υπερηχο-

γράφημα. Παρόλο που τιμές PSA πάνω από 4 ng/ml θεω-

ρούνται αυξημένες, έχουν καθιερωθεί φυσιολογικές τιμές 

PSA προσαρμοσμένες με την ηλικία. Αύξηση του PSA με την 

πάροδο του χρόνου, ακόμα και αν είναι κάτω από 4 ng/ml, 

μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη βιοψίας, ειδικά στις ομά-

δες υψηλού κινδύνου. Αύξηση του PSA σε τιμές πάνω από 

0,75 ng/ml το χρόνο, ακόμα και αν η τιμή του παραμένει 

κάτω από 4 ng/ml, θεωρείται τιμή υψηλού κινδύνου και έν-

δειξη για βιοψία5,6. 

Οι Uzzo και συν.7 συνέκριναν τα ποσοστά ανίχνευσης του 

καρκίνου του προστάτη με το μέγεθος του προστάτη σε βιο-

ψίες έξι τεμαχίων. Η ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη 

σε μέγεθος προστάτη πάνω από 50 gr ήταν 23%, ενώ σε 

μέγεθος κάτω των 50 gr το ποσοστό ήταν 38%. Τα δεδομένα 

αυτά δείχνουν ότι σημαντικό διαγνωστικό σφάλμα μπορεί να 

εμφανιστεί στους ασθενείς με μεγάλο προστάτη, θέτοντας 

έτσι την αναγκαιότητα μεγαλύτερου αριθμού βιοψιών.

Η προετοιμασία για τη βιοψία προστάτη περιλαμβάνει χα-

μηλό υποκλυσμό την ημέρα της βιοψίας ή τυπικό καθαρισμό 

εντέρου την προηγούμενη. Ο ασθενής λαμβάνει σιπροφλο-

ξασίνη για πέντε ημέρες, αρχίζοντας από την προηγούμενη 

ημέρα της βιοψίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ασθε-

νείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρ-

μακα. Πρέπει να υπάρξει διακοπή για χρονικό διάστημα που 

εξαρτάται από το λαμβανόμενο φάρμακο.

Η διορθική βιοψία γίνεται υπό τον έλεγχο διορθικού υπε-

ρηχογραφήματος μετά τη χορήγηση ελαφράς ενδοφλέβιας 

αναισθησίας. Οι ασθενείς τοποθετούνται σε αριστερή πλαγία 

γονατοαγκωνιαία θέση και προ της βιοψίας γίνονται δακτυλι-

κή εξέταση και διορθικό υπερηχογράφημα. Οι βιοψίες πραγ-

ματοποιούνται με όπλο βιοψίας Manan PRO-MAG 1.2 και 2.2 

και βελόνα 18-gauge (εικόνα 2) . Επιπλοκές της βιοψίας είναι 

η μακροσκοπική αιματουρία, ο υψηλός πυρετός, η επίσχεση 

ούρων, η αιματοσπερμία, η αιμορραγία από το ορθό, το αγ-

γειοπαρασυμπαθητικό επεισόδιο (βαγοτονία).

Η συστηματική βιοψία προστάτη με λήψη έξι ιστοτεμαχίων 

εφαρμόστηκε το 1989 από τους Hodge και συν.8. Νεότερες 

μελέτες έδειξαν ότι η λήψη 6 ιστοτεμαχίων μπορεί να υποε-

κτιμήσει τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του προστά-

τη με ψευδώς αρνητικές βιοψίες σε ποσοστό μέχρι 31%. Τα 

πρωτόκολλα που έχουν προταθεί για να αυξήσουν το ποσο-

στό θετικών βιοψιών σε καρκίνο του προστάτη περιλαμβά-

νουν αύξηση του αριθμού των λαμβανομένων ιστοτεμαχίων, 

αλλά και των περιοχών όπου λαμβάνονται οι βιοψίες. Αυτές 

οι μελέτες υποδεικνύουν ως χρήσιμες περιοχές που χρειά-

ζεται να προστεθούν στη συστηματική βιοψία προστάτη, την 

περιφερική και τη μεταβατική ζώνη, από τις οποίες πρέπει να 

γίνεται λήψη περισσότερων δειγμάτων.

Σήμερα, το υπερηχογράφημα είναι απαραίτητο για τη 

σωστή λήψη δειγμάτων από τον προστάτη, ανάλογα με το 

μέγεθος του αδένα και των ευρημάτων της κλινικής εξέτασης. 

Αν και δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός βιοψιών, το διορθικό 

υπερηχογράφημα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της βιοψίας 

του προστάτη και θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαγνω-

στική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη. Με περισσό-

τερους ασθενείς να προσέρχονται για βιοψία του προστάτη, 

ως αποτέλεσμα του ελέγχου του PSA, και με τη δυνατότητα 

διάγνωσης σε πρώιμο στάδιο, ως αποτέλεσμα της αύξησης 

των λαμβανομένων δειγμάτων, ο καρκίνος του προστάτη 

μπορεί να διαγνωστεί σε πρωιμότερο και πιο θεραπεύσιμο 

κλινικό στάδιο.

Στο τμήμα Υπερήχων του ΥΓΕΙΑ έχουμε εφαρμόσει την 

κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη από το 1992. Ο αριθμός 

των βιοψιών που λαμβάνονται, στηρίζεται στο μέγεθος του 

προστάτη, το οποίο εκτιμάται τη στιγμή της βιοψίας με το 

διορθικό υπερηχογράφημα. Παρατηρήσαμε ότι οι πολλαπλές 

βιοψίες του προστάτη που περιλαμβάνουν 4 ιστοτεμάχια α-

πό τη μεταβατική ζώνη είναι περισσότερο διαγνωστικές από 

τη βιοψία μόνο 6 ιστοτεμαχίων. Στο τμήμα μας λαμβάνονται 

έξι βιοψίες από την περιφερική ζώνη του προστάτη, 4 από 

τη μεταβατική και 2 από την κορυφή9.

Εικ. 2.  Ανάδειξη της βελόνας βιοψίας (βέλη) κατά τη λήψη ιστο-
τεμαχιδίου.

2.

Η συμβολή του διορθικού υπερηχογραφήματος και της κατευθυνόμενης με υπερήχους διορθικής βιοψίας
στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
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Το διορθικό υπερηχογράφημα διατηρεί τον κρίσιμο ρόλο 

του στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Νέ-

ες τεχνολογίες, όπως η χρήση υπερηχογραφικών σκιαγραφι-

κών και η ελαστογραφία, υπόσχονται πολλά, αλλά χρειάζο-

νται περαιτέρω έρευνες πριν αρχίσει η συστηματική κλινική 

εφαρμογή τους10.

Abstract
Zacharopoulos G. Transrectal Ultrasound and Biopsy in the Diagnosis of Prostate Cancer. Iatrika 

Analekta 2009, 3:6-8
Before the advent of transrectal ultrasonography, prostate was evaluated for cancer by simple digital rectal examination 

and biopsy obtained blindly. Biopsy techniques were soon developed to incorporate ultrasound guidance. Although the 

ideal number of tissue samples is not yet defined, gland volume and patient risk stratification play a significant role to 

the prognosis. Ultrasound remains essential in ensuring accurate sampling of the prostate and can be helpful in tailoring 

the number of cores and their distribution. Newer technologies, using ultrasound contrasts and elastography, seem to be 

promising but further investigation is needed.

Μαγνητική τομογραφία: σύντομη ιστορική αναδρομή

Η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονι-

σμού (Magnetic Resonance Imaging-

MRI), ή απλούστερα Μαγνητική Τομο-

γραφία, στηρίζεται στο φαινόμενο του 

Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

(Nuclear Magnetic Resonance, NMR), 

το οποίο ανακαλύφθηκε επίσημα και 

περιγράφηκε ανεξάρτητα το 1946 

από τους Felix Bloch και Edward Purcell. Οι δυο τους τιμή-

θηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1952. Μέχρι το 

1970, η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στη Φυσικοχημεία για 

τον προσδιορισμό της δο-

μής χημικών ουσιών (NMR 

φασματοσκοπία).

Στη συνέχεια, οι ανακαλύ-

ψεις των Paul Lauterbur και 

Peter Mansfield, αξιοποι-

ώντας παράλληλες προό-

δους σε πολλά επιστημονικά 

πεδία και χρησιμοποιώντας 

τη μαθηματική μέθοδο μετασχηματισμού του Jean Baptiste 

Fourier, οδήγησαν στην εφαρμογή της μεθόδου στην Ιατρική

Συνέχεια στη σελ. 16

O Edward Purcell.

Ο Raymond Damadian (αριστε-
ρά) τιμάται για τη συμβολή του 
στην ανάπτυξη της μαγνητικής 
τομογραφίας.

Μαγνητική τομογραφία: σύντομη ιστορική αναδρομή
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Αξονική στεφανιογραφία

Η κλασική εκλεκτική στεφανιογραφία αποτελεί την εξέταση 

αναφοράς για την εκτίμηση του αυλού των στεφανιαίων αρ-

τηριών. Ωστόσο, είναι επεμβατική εξέταση με μικρή έστω πι-

θανότητα σοβαρών επιπλοκών, απαιτεί σύντομη νοσηλεία και 

δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς. Κάθε χρόνο 

εκτελούνται στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη περισσότερες 

από 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις κλασικής στεφανιο γραφίας 

και από αυτές το 25% περίπου δεν αναδεικνύει ουσιώδη ευ-

ρήματα, ενώ πάνω από το 40% δεν ακολουθείται από καμία 

επεμβατική πράξη1. Επίσης, η κλασική στεφανιογραφία δεν 

προσφέρει καμία πληροφορία για το τοίχωμα των στεφανι-

αίων αρτηριών, ενώ ποσοστό ως και 80% των θανατηφόρων 

μυοκαρδιακών εμφραγμάτων αποδίδεται σε ÇευάλωτεςÈ 

αθηρωματικές πλάκες που δεν προκαλούν αιμοδυναμικά 

σημαντικές στενώσεις2. Συνεπώς, η προσπάθεια για την α-

νάπτυξη αναίμακτων τεχνικών απεικόνισης του αυλού και 

του τοιχώματος των στεφανιαίων αρτηριών είναι δικαιολογη-

μένη. Από την πλευρά της Αξονικής Τομογραφίας (CT), αυτός 

ο στόχος επιδιώκεται με την πολυτομική ελικοειδή τεχνική 

(Multislice CT - MSCT).

Βασικές αρχές της πολυτομικής  
ελικοειδούς τεχνικής
Η εξέλιξη της MSCT τεχνολογίας από τα συστήματα τεσσά-

ρων τομών σε 64 τομών επέτρεψε τη σημαντική μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου συγκράτησης της αναπνοής (από 35 

- 40 σε 5 - 12 sec.) και της ποσότητας της σκιαγραφικής ου-

σίας (από 180 σε 100 ml). Παράλληλα, βελτιώθηκε η χωρική 

διακριτική ικανότητα με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση 

του ποσοστού των αξιολογήσιμων στεφανιαίων τμημάτων, α-

πό 70% σε 95% περίπου και τη βελτίωση όλων των παραμέ-

τρων της διαγνωστικής επίδοσης της CT στεφανιογραφίας3.

Καθώς τα συστήματα MSCT λειτουργούν με περιστρεφό-

μενες λυχνίες ακτίνων Χ, έχουν περιορισμούς στη χρονική 

διακριτική ικανότητα, δηλαδή στο χρόνο που απαιτείται για 

τη συλλογή των δεδομένων σε κάθε καρδιακό κύκλο, ώστε 

αυτή δεν μπορεί να είναι καλύτερη από 165 msec για τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν μία μόνο λυχνία. Έτσι, όταν 

η καρδιακή συχνότητα του εξεταζομένου είναι υψηλή, συχνά 

προκαλούνται τεχνικά παράσιτα, λόγω της καρδιακής κίνη-

σης, που υποβαθμίζουν την ποιότητα της εικόνας.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση  

β-αδρενεργικών αναστολέων. Καρδιακή συχνότητα μεταξύ 

50 και 60 παλμών ανά λεπτό, θεωρείται ιδεώδης και αυξάνει 

σημαντικά τον αριθμό των στεφανιαίων τμημάτων που μπορεί 

να αξιολογηθούν. Επίσης, η χορήγηση νιτρωδών σκευασμά-

των υπογλώσσια προκαλεί αγγειοδιαστολή στις στεφανιαίες 

αρτηρίες και συνιστάται πλέον ως διαδικασία ρουτίνας.

 Η CT στεφανιογραφία ολοκληρώνεται μέσα στο χρόνο 

συγκράτησης μιας αναπνοής του εξεταζομένου. Ο αυλός των 

στεφανιαίων αρτηριών απεικονίζεται χάρη σε ταχεία ενδο-

φλέβια έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου.

Επιδόσεις
Πρόσφατες μελέτες, που συγκρίνουν την 64 τομών CT στε-

φανιογραφία με την κλασική στεφανιογραφία σε ασθενείς 

με υποψία στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), αναφέρουν, σε επίπεδο 

στεφανιαίων τμημάτων, ευαισθησία 88% - 97%, ειδικότητα 

96% - 97%, θετική προγνωστική αξία 66% - 87% και εξαιρε-

Νικόλαος Κρητικός, Αρκάδιος Ρουσάκης
Ακτινολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
arkrous@hol.gr

1α.

1γ.

1β.

1δ.

Εικ. 1.  Φυσιολογική CT στεφανιογραφία σε ασυμπτωματικό άνδρα 
43 ετών, με τρεις παράγοντες κινδύνου. Απεικονίζονται εξαιρετικά 
ικανοποιητικά, χωρίς στενώσεις ή αθηρωματικές πλάκες, η δεξιά 
στεφανιαία αρτηρία (α), το στέλεχος της αριστερής και η αριστερή 
πρόσθια κατιούσα (β), ο πρώτος διαγώνιος κλάδος (γ) και η αριστε-
ρή περισπωμένη αρτηρία (δ). 

Αξονική στεφανιογραφία
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Εικ. 2.  Σημαντική στένωση στη μεσότητα της αριστερής πρόσθιας 
κατιούσας στεφανιαίας αρτηρίας (LAD). Άνδρας 58 ετών με άτυπο 
θωρακικό πόνο και δύο παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο. 
Στη CT στεφανιογραφία (α) αναδεικνύεται ευμεγέθης μικτής υφής 
αθηρωματική πλάκα* που προκαλεί σημαντική στένωση του αυλού 
της LAD. Η αντίστοιχη εικόνα της της κλασικής στεφανιογραφίας (β) 
επιβεβαιώνει την παρουσία και το βαθμό της στένωσης.

Εικ. 3.  Εικόνα ψευδώς θετική για σημαντική στένωση. Άνδρας 52 
ετών με άτυπο θωρακικό πόνο και τρεις παράγοντες κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο. Στη CT στεφανιογραφία (α) αναδεικνύονται έντο-
να αποτιτανωμένες αθηρωματικές πλάκες στο εγγύς τμήμα της LAD 
και στην έκφυση του πρώτου διαγωνίου κλάδου της (βέλος), που 
φαίνεται να προκαλούν σημαντικού βαθμού στένωση του αυλού. 
Ωστόσο, στην αντίστοιχη εικόνα της κλασικής στεφανιογραφίας 
(β) δεν αναδεικνύεται στένωση. Πρόκειται για τυπικό παράδειγμα 
υπερεκτίμησης του βαθμού στένωσης από έντονα αποτιτανωμένες 
πλάκες στη CT στεφανιογραφία. 

2α. 2β. 3α. 3β.

τικά υψηλή αρνητική προγνωστική αξία της τάξης του 99%, 

για ανίχνευση στενώσεων >50% σε στεφανιαία τμήματα με 

διάμετρο αυλού >1,5 mm. Ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής 

του πληθυσμού κάθε μελέτης, το 85% - 100% όλων των 

στεφανιαίων τμημάτων ήταν δυνατό να αξιολογηθεί με τη 

CT στεφανιογραφία. Σε επίπεδο ασθενών, η ευαισθησία και 

η ειδικότητα της μεθόδου, για διάγνωση μιας τουλάχιστον 

σημαντικής στένωσης, ήταν σχεδόν 100%4. 

Κατά την τελευταία διετία έγινε διαθέσιμη η 128 τομών 

MSCT, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αναίμακτη απεικόνιση 

των στεφανιαίων αρτηριών. Χρησιμοποιώντας ζεύγος λυχνιών 

ακτίνων X επιτυγχάνεται χρονική διακριτική ικανότητα 83 

msec, με συνέπεια την αξιόπιστη απεικόνιση και των περιφε-

ρικών στεφανιαίων τμημάτων, ακόμα και σε ασθενείς με υψη-

λή καρδιακή συχνότητα, παρακάμπτοντας, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, την ανάγκη χορήγησης β-αναστολέων. Χάρη σε 

αυτήν τη νέα τεχνολογία είναι πλέον εφικτές σε υψηλό ποσο-

στό εξετάσεις καλής έως εξαιρετικής ποιότητας, ακόμα και σε 

Εικ. 4.  Παρακαμπτήρια μοσχεύματα στεφανιαίων αρτηριών. Σε ασθενή με βηματοδότη η CT στεφανιογραφία (έγχρωμες τρισδιάστατες ανα-
συνθέσεις) απεικονίζει βατό μόσχευμα της αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας (LIMA) προς την αριστερή πρόσθια κατιούσα στεφανιαία αρτηρία 
(LAD) καθώς και βατό φλεβικό μόσχευμα (SVG) προς την περισπωμένη αρτηρία (LCx). Αντίθετα, τρίτο μόσχευμα προερχόμενο από την κερκιδική 
αρτηρία το οποίο είχε αναστομωθεί με τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA) φαίνεται να έχει αποφραχθεί αμέσως μετά την έκφυσή του (α).

4α. 4β.

Αξονική στεφανιογραφία
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περιπτώσεις ασθενών με αρρυθμία ή κολπική μαρμαρυγή5.

Ενδείξεις
Προταθείσες ή αναδυόμενες ενδείξεις της CT στεφανιογρα-

φίας αποτελούν6: 

n Ανάδειξη συγγενών ανωμαλιών των στεφανιαίων αρτηρι-

ών, όταν η μαγνητική τομογραφία (MRI) δεν είναι εφικτή.

n	Αποκλεισμός ή ανίχνευση ΣΝ σε ασθενείς με χαμηλή έως 

μέτρια κλινική πιθανότητα: ασυμπτωματικά άτομα με παράγο-

ντες κινδύνου, ασθενείς με άτυπο θωρακικό πόνο και/ή αμφί-

βολα αποτελέσματα στη δοκιμασία κόπωσης (εικόνες 1 - 3).

n Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κλασική στεφανιογραφία 

η οποία κρίθηκε ατελής, ή απέτυχε να απεικονίσει κάποια 

σημαντική στεφανιαία αρτηρία, ή έθεσε την υποψία νόσου 

του στελέχους.

n	Αξιολόγηση παρακαμπτηρίων μοσχευμάτων: η CT στεφα-

νιογραφία είναι εξαιρετικά ακριβής στην επιβεβαίωση της 

βατότητας ή απόφραξης. Με την έλευση της τεχνολογίας 64 

τομών η μέθοδος αναδεικνύεται αξιόπιστη στην αξιολόγηση 

του βαθμού στένωσης των μοσχευμάτων και της βατότητας 

της αναστόμωσης με την αυτόχθονη στεφανιαία αρτηρία, 

αλλά και στην ανάδειξη του αυλού των περιφερικότερων 

στεφανιαίων τμημάτων7 (εικόνα 4).

n	Αξιολόγηση των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς που 

πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση για άλλο καρδιαγ-

γειακό πρόβλημα, όπως αντικατάσταση βαλβίδας και ανεύ-

ρυσμα αορτής. 

n	Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, πριν από τη χορήγηση 

αντιαρρυθμικών φαρμάκων ή κατάλυση. 

n	Ασθενείς με οξύ θωρακικό πόνο, χωρίς ειδικές διαταραχές 

στο ΗΚΓ και με φυσιολογικές τιμές καρδιακών ενζύμων: η 

CT στεφανιογραφία μπορεί αξιόπιστα να ανιχνεύσει ή να 

αποκλείσει (σε μία μόνο εξέταση) ΣΝ, διαχωρισμό αορτής, 

πνευμονική εμβολή ή άλλο αίτιο στο θώρακα8.

Περιορισμοί
Η διαγνωστική ποιότητα της CT στεφανιογραφίας μπορεί να 

υποβαθμιστεί από σφάλματα τεχνικής που προκαλούνται 

από έντονα ασβεστωμένες αθηρωματικές πλάκες, χειρουρ-

γικά clips, στερνικά σύρματα και ενδοστεφανιαία προθέμα-

τα (stents). Ασθενείς με υψηλή τιμή φορτίου ασβεστίου στο 

τοίχωμα των στεφανιαίων αρτηριών δεν μπορούν να μελετη-

θούν αξιόπιστα με CT στεφανιογραφία (εικόνα 3). Αξιόπιστη 

απεικόνιση του αυλού των stents δεν είναι πάντοτε εφικτή, 

εξαρτώμενη από τον τύπο και το μέγεθος του stent, αλλά η 

βατότητά του μπορεί αδρά να εκτιμηθεί9 (εικόνα 5).

Η ανάγκη για ενδοφλέβια χορήγηση σημαντικής δόσης 

ιωδιούχου σκιαγραφικού και η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτι-

νοβολία αποτελούν τα κύρια μειονεκτήματα της CT στεφα-

νιογραφίας και αποκλείουν τη χρήση της σε ασθενείς με 

νεφρική ανεπάρκεια ή αλλεργία στο ιώδιο και σε εγκύους. 

To θέμα της ακτινοβολίας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη, ιδιαίτερα όταν συζητείται ο πιθανός ρόλος της CT 

στεφανιογραφίας στον προσυμπτωματικό έλεγχο ατόμων 

υψηλού κινδύνου για ΣΝ. Χρησιμοποιώντας συστήματα 64 

τομών, η ενεργή δόση της ακτινοβολίας βρέθηκε ισοδύναμη 

με 10 - 15 mSv στους άνδρες και 14 - 21,4 mSv στις γυ-

ναίκες3,4. Αυτές οι τιμές είναι υψηλότερες της μέσης δόσης 

μιας διαγνωστικής κλασικής στεφανιογραφίας (5 - 11,4 mSv) 

και συγκρίσιμες με τις δόσεις του σπινθηρογραφήματος μυ-

οκαρδίου με θάλλιο ή τεχνήτιο (8 - 18 mSv). Ωστόσο, πολύ 

πρόσφατα δεδομένα, αλλά και η εμπειρία μας από τη CT 

στεφανιογραφία σε συστήματα διπλής λυχνίας 64 τομών με 

ΗΚΓικό συγχρονισμό της λυχνίας ακτίνων Χ (που περιορίζει 

Εικ. 5.  Αξιολόγηση αυλού stent. Στην έγχρωμη τρισδιάστατη εικόνα (α) της CT στεφανιογραφίας αναγνωρίζεται ενδοστεφανιαίο πρόθεμα 
(stent) στο εγγύς τμήμα της αριστερής πρόσθιας κατιούσας στεφανιαίας αρτηρίας (LAD). Στην εικόνα δισδιάστατης επιμήκους ανασύνθεσης 
MPR (β) ο αυλός του συγκεκριμένου stent μπορεί αξιόπιστα να εκτιμηθεί ότι δεν έχει σημεία ενδεικτικά επαναστένωσης.

5α. 5β.
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την ακτινοβόληση στη φάση του καρδιακού κύκλου, όπου 

γίνεται συλλογή δεδομένων), δείχνουν σημαντική μείωση 

της μέσης δόσης ακτινοβολίας. Σε κάθε περίπτωση, η CT 

στεφανιογραφία θα πρέπει να εκτελείται έπειτα από μεγάλη 

περίσκεψη σε νεαρά άτομα και σε γυναίκες. 

Προοπτικές
Πέρα από την αξιολόγηση του αυλού των στεφανιαίων αρ-

τηριών, η CT στεφανιογραφία αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη 

μέθοδο για αναίμακτη αξιολόγηση του τοιχώματός τους. 

Χρησιμοποιώντας συστήματα 64 τομών ή νεότερης τεχνολο-

γίας, είναι εφικτή η αξιόπιστη ανίχνευση των αθηρωματικών 

πλακών και η αδρή, έστω, ταξινόμησή τους σε αποτιτανωμέ-

νες και μη ή σε μικτές. Επίσης, είναι δυνατή η ακριβής εκτί-

μηση του συνολικού αθηρωματικού φορτίου και η ανάδειξη 

της θετικής ή αρνητικής αναδιαμόρφωσης του στεφανιαίου 

τοιχώματος.

Η δυνατότητα της ακριβούς και αναπαραγώγιμης εκτίμη-

σης του αθηρωματικού φορτίου θα μπορούσε να χρησιμοποι-

ηθεί στην εκτίμηση του αποτελέσματος της αντιλιπιδαιμικής 

θεραπείας. Ωστόσο, η διακριτική ικανότητα της CT στεφανιο-

γραφίας δεν είναι ακόμα αρκετή για την ανίχνευση συγκεκρι-

μένων χαρακτηριστικών της ευάλωτης πλάκας, όπως το λεπτό 

ινώδες κάλυμμα, ο πυρήνας λίπους ή η φλεγμονή10.

Καθώς αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσμα-

τα ευρύτερων μελετών σε συστήματα τεχνολογίας 64 τομών 

και διπλής λυχνίας (όπως του συστήματος που διαθέτει το νο-

σοκομείο μας), ήδη εγκαταστάθηκαν σε ορισμένα ακαδημαϊ-

κά κέντρα του εξωτερικού τα πρώτα συστήματα 256 και 320 

τομών μονής λυχνίας, που επιτρέπουν τη συλλογή όλων των 

δεδομένων απεικόνισης στη διάρκεια ενός μόνο καρδιακού 

κύκλου. Παράλληλα, συνεχίζονται εντατικές προσπάθειες 

για τον δραστικό περιορισμό της δόσης ακτινοβολίας.

Abstract
Kritikos N, Rousakis A. CT Coronary Angiography. Iatrika Analekta 2009, 3:9-12

Multi-slice CT coronary angiography has recently emerged as the most reliable method for non-invasive imaging of the 

coronary artery lumen and wall. Evolving indications for this modality include mainly: detection of congenital anomalies 

of coronary arteries, detection of coronary artery disease in subjects with low-to-moderate clinical probability, evaluation 

of patients with incomplete selective coronary angiography or candidates for a major non-coronary surgery, evaluation of 

coronary artery bypass grafts, work-up of patients presenting to the emergency department with atypical chest pain.
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Επεμβατική νευροακτινολογία*

Η επεμβατική νευροακτινολογία ως κύριο έργο έχει την εν-

δαγγειακή αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων του ΚΝΣ. 

Η σημαντική ανάπτυξή της την τελευταία 20ετία, είχε ως 

αποτέλεσμα να καθιερωθεί ως κύρια ή επικουρική θεραπεία 

σε μεγάλο αριθμό παθήσεων, όπως τα εγκεφαλικά ανευρύ-

σματα, οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, η αθηρωματική 

νόσος των καρωτίδων και των ενδοκρανίων αγγείων και οι 

αγγειοβριθείς εξεργασίες κεφαλής και τραχήλου.

Εγκεφαλικά ανευρύσματα
Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα διακρίνονται μορφολογικά σε 

τρεις κατηγορίες: σε σακοειδή, ατρακτοειδή και διαχωριστικά. 

Τα σακοειδή (εικόνα 1α) παρουσιάζουν ανευρυσματικό σάκο 

και αυχένα, ο οποίος διαχωρίζει το ανεύρυσμα από το μητρι-

κό αγγείο και εμφανίζονται τυπικά σε σημεία διακλαδώσε-

ων. Τα ατρακτοειδή ανευρύσματα (εικόνα 1β) 

αποτελούν κυκλοτερή διεύρυνση του αυλού 

του αγγείου. Τα διαχωριστικά ανευρύσματα α-

ποτελούν διάσπαση του έσω χιτώνα του αγγεί-

ου και εκδηλώνονται ως ισχαιμικά επεισόδια, 

λόγω απόφραξης του αγγείου. Λιγότερο συχνά 

ο διαχωρισμός αφορά στον έξω χιτώνα και εκ-

δηλώνεται με ρήξη και αιμορραγία.

Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα μπορεί να ραγούν και να προ-

καλέσουν υπαραχνοειδή αιμορραγία. Λιγότερο συχνά, εκδη-

λώνονται με πιεστικά φαινόμενα, ενώ μπορεί να αποτελούν 

τυχαίο εύρημα σε έλεγχο για άλλα συμπτώματα, συνήθως 

για την κεφαλαλγία. Η διάγνωση γίνεται με αξονική αγγειο-

γραφία εγκεφάλου, με μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου 

και με ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου, η οποία έχει με-

γαλύτερη ευαισθησία. 

Τα σακοειδή ανευρύσματα αντιμετωπίζονται με εκλεκτι-

κό αποκλεισμό του ανευρυσματικού σάκου ενδαγγειακά με 

εμβολισμό, ή με κρανιοτομία. Στην επιλογή της μεθόδου 

λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος του σάκου και του αυχένα 

του ανευρύσματος, ο λόγος αυχένα : σάκου και η εντόπιση 

του ανευρύσματος. 

Η εισαγωγή των ηλεκτρολυτικά αποσπώμενων μικροσπει-

ραμάτων (coils) (εικόνα 2) από τον Guglielmi το 1990 έδωσε 

μεγάλη ώθηση στην ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευ-

ρυσμάτων με εμβολισμό, ενώ μια μεγάλη τυχαιοποιημένη 

μελέτη, η International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT), 

η οποία συνέκρινε την κλασική νευροχειρουργική προσπέ-

λαση με την ενδαγγειακή στην αντιμετώπιση των ραγέντων 

εγκεφαλικών ανευρυσμάτων, κατέδειξε με σαφήνεια την α-

σφάλεια της μεθόδου.

Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται υπό γενική αναισθησία. Ο 

οδηγός καθετήρας τοποθετείται μέσω της μηριαίας αρτηρίας 

στην έσω καρωτίδα ή στη σπονδυλική αρτηρία. Στη συνέχεια 

προωθείται μικροκαθετήρας μέσω του οδηγού καθετήρα ε-

ντός του ανευρυσματικού σάκου. Μεταλλικά σπειράματα 

προωθούνται και αποσπώνται εντός του ανευρύσματος μέχρι 

να επιτευχθεί ικανοποιητικός αγγειογραφικός αποκλεισμός 

του ανευρύσματος (εικόνες 3,4 και 5). 

Η νοσηρότητα και η θνητότητα της μεθόδου είναι 9% - 

10% και 1% - 2%, αντίστοιχα. Συχνότερες επιπλοκές είναι η 

ρήξη του ανευρύσματος (2% - 5%), θρομβοεμβολικά επεισό-

δια (5% - 9%), απόφραξη του μητρικού αγγείου (2,5%) και 

σοβαρό αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης.

Μακροχρόνια, η μελέτη ISAT κατέδειξε ότι το 66% των 

ανευρυσμάτων παρέμεινε πλήρως αποκλεισθέν, το 26% εμ-

φάνιζε υπολειπόμενο αυχένα, ενώ το 8% παρουσίαζε υπο-

λειμματική πλήρωση. Η παρακολούθηση των εμβολισθέντων 

Ιωάννης Ιωαννίδης 
Νευροακτινολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
iioann@hotmail.com

Εικ. 1.  Σακοειδές ανεύρυσμα (α), ατρακτοειδές ανεύρυσμα (β).

Εικ. 2.  Σχηματική αναπαράσταση της πλήρωσης του ανευρύσματος 
με σπειράματα.

1α. 1β.

Η σημαντική ανάπτυξη της 
επεμβατικής νευροακτινολο-
γίας την τελευταία 20ετία εί-
χε ως αποτέλεσμα να καθιε-
ρωθεί ως κύρια ή επικουρική 
θεραπεία σε μεγάλο αριθμό 
παθήσεων.
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ανευρυσμάτων γίνεται με ψηφιακή αγγειογραφία ή/και με 

μαγνητική αγγειογραφία, για 3 - 5 χρόνια.

Η ανάπτυξη περισσότερο εξελιγμένων υλικών έχει αυξή-

σει σημαντικά τον αριθμό των ανευρυσμάτων που αντιμετω-

πίζονται ενδαγγειακά. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται νέα 

σπειράματα, μη αποσπώμενα μπαλόνια και ενδοπροθέσεις 

(stents), τα οποία χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν 

το μητρικό αγγείο από την προβολή σπειραμάτων. 

Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου
Αποτελούν σύμπλεγμα από ανώμαλες αρτηρίες και φλέβες, 

εντός του οποίου παρατηρούνται υψηλή ροή μέσω αρτηριο-

φλεβωδών επικοινωνιών καθώς και μορφολογικές ανωμαλίες 

των τροφοφόρων αρτηριών και φλεβών, οι οποίες περιγράφο-

νται με τον όρο αγγειοπάθεια υψηλής ροής.

Η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία είναι η συχνότερη εκδήλω-

ση των δυσπλασιών. Η πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγίας 

κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου με αρτηριοφλεβώδη 

δυσπλασία έχει υπολογιστεί στο 40% - 42%, με ετήσια πι-

θανότητα 2% - 4%. Άλλες εκδηλώσεις είναι οι επιληπτικές 

κρίσεις και εστιακά νευρολογικά συμπτώματα. Η διάγνωση 

τίθεται με την αξονική και μαγνητική τομογραφία, αλλά η 

πλήρης μελέτη των αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών της δυ-

σπλασίας γίνεται με την ψηφιακή αγγειογραφία. 

Οι θεραπευτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χειρουργική 

αφαίρεση, τον εμβολισμό και τη στερεοτακτική ραδιοχειρουρ-

γική ή το συνδυασμό τους. Ο εμβολισμός ως αποκλειστική θε-

ραπεία (μία ή περισσότερες συνεδρίες) παρουσιάζει ποσοστό 

πλήρους αποκλεισμού από 5% έως 40% (εικόνες 6, 7 και 8).

Σε μεγάλες δυσπλασίες η ενδαγγειακή αντιμετώπιση χρη-

σιμοποιείται επικουρικά στις άλλες μεθόδους. Η ελάττωση 

του μεγέθους της φωλεάς, η μείωση της ροής, ο αποκλεισμός 

ανευρυσμάτων σε τροφοφόρες αρτηρίες ή εντός της φωλεάς, 

που αποτελούν δυνητικά σημεία ρήξης, και ο αποκλεισμός 

τροφοφόρων κλάδων, που δεν είναι εύκολα προσπελάσιμοι 

χειρουργικά, αποτελούν θεραπευτικούς στόχους του εμβο-

λισμού, ο οποίος προηγείται του γ-knife ή της χειρουργικής 

επέμβασης.

Στην απόφαση για την αντιμετώπιση ή όχι των δυσπλασιών 

και στην επιλογή της μεθόδου λαμβάνονται υπόψη πολλοί 

παράγοντες, όπως η ηλικία, η εντόπιση, τα προβλήματα που 

δημιουργούνται και η αγγειοαρχιτεκτονική (όπως εν τω βά-

θει εντόπιση, μονήρης παροχετευτική φλέβα, εν τω βάθει 

φλεβική παροχέτευση). 

Ο εμβολισμός γίνεται υπό γενική αναισθησία. Κάθε τροφο-

φόρος κλάδος καθετηριάζεται με τη χρήση ειδικών μικροκα-

θετήρων. Όταν επιτευχθεί ικανοποιητική θέση του μικροκα-

θετήρα εντός της φωλεάς, χορηγείται συνθετική κόλα ή άλλο 

Εικ. 3.  Ανεύρυσμα διχασμού αριστεράς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (βέλος) πριν (α) και μετά τον εμβολισμό (β).

Εικ. 4.  Ευμέγεθες ανεύρυσμα δεξιάς έσω καρωτίδας πριν (α) και μετά (β) τον εμβολισμό, με χρήση stent.

4α. 4β.
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εμβολικό υλικό (ONYX).

Η συχνότητα επιπλοκών κυμαίνεται από 3% - 35% και 

είναι υψηλότερη σε περιπτώσεις μεγάλων δυσπλασιών που ε-

ντοπίζονται σε ζωτικές περιοχές του εγκεφάλου και χρήζουν 

αντιμετώπισης με πολλαπλές συνεδρίες. Οι περισσότερες 

επιπλοκές είναι παροδικές. Οι επιπλοκές είναι θρομβοεμ-

βολικά επεισόδια ή αιμορραγία. Η θνησιμότητα ανέρχεται 

σε 1% - 2%. 

Όγκοι κεφαλής - τραχήλου
Οι όγκοι που υποβάλλονται συχνότερα σε εμβολισμό είναι 

τα μηνιγγιώματα, τα ρινοϊνώματα και τα παραγαγγλιώματα. 

Ο εμβολισμός είναι πάντα προεγχειρητικός και στοχεύει στη 

μείωση της παροχής αίματος μέσω των τροφοφόρων κλάδων. 

Με τον τρόπο αυτό, ελαττώνεται η διεγχειρητική απώλεια 

αίματος και διευκολύνεται η ολική χειρουργική αφαίρεση 

του όγκου.

Η διαδικασία του εμβολισμού γίνεται συνήθως με τον 

ασθενή υπό ελαφρά καταστολή. Γίνεται υπερεκλεκτικός 

καθετηριασμός των τροφοφόρων κλάδων και χορήγηση σω-

ματιδίων τα οποία διεισδύουν εντός του όγκου. Ο προεγχει-

ρητικός εμβολισμός πρέπει να γίνεται 2 με 5 ημέρες προ του 

προγραμματισμένου χειρουργείου.

Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και συνήθως οφείλονται σε ενερ-

γοποίηση επικίνδυνων αναστομώσεων με την έσω καρωτίδα 

ή τις σπονδυλικές αρτηρίες. Σπάνια, ο εμβολισμός μπορεί να 

προκαλέσει αύξηση των πιεστικών φαινομένων του όγκου. 

Αθηρωματική νόσος τραχηλικών  
και ενδοκρανίων αγγείων
Η ενδαρτηρεκτομή αποτελεί σήμερα τη μέθοδο εκλογής για 

την αντιμετώπιση της αθηρωμάτωσης των καρωτίδων. Παρ' 

όλα αυτά, η ενδαγγειακή αντιμετώπιση με αγγειοπλαστική 

και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε έμπειρα χέρια είναι 

εξίσου αποτελεσματική και ασφαλέστερη στην αντιμετώπιση 

των στενώσεων των καρωτίδων. Η αντιμετώπιση γίνεται συ-

νήθως υπό τοπική αναισθησία μέσω της μηριαίας αρτηρίας, 

με τον ασθενή να έχει προετοιμαστεί με αντιαιμοπεταλιακή 

αγωγή. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ικανοποιητι-

κά, με ποσοστό σημαντικής επαναστένωσης στο 15,5%. 

Η ενδαγγειακή μέθοδος αποτελεί τον τρόπο εκλογής στην 

αντιμετώπιση των στενωτικών αλλοιώσεων των σπονδυλικών 

αρτηριών. Η τεχνική επιτυχία της μεθόδου είναι πολύ υψηλή 

(95% - 98%) και το ποσοστό επιπλοκών χαμηλό (0% - 6%).

Υπεροξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εφαρμόζεται ενδαρτηριακή θρομβόλυση με τοπική χορήγη-

ση θρομβολυτικών παραγόντων, προκειμένου να επιτευχθούν 

αυξημένες συγκεντρώσεις αυτών στο σημείο της απόφραξης 

και να μειωθούν οι πιθανότητες συστηματικών αιμορραγικών 

επιπλοκών.

Η θρομβόλυση μπορεί να εφαρμοστεί έως και 6 ώρες από 

Εικ. 5.  Ανεύρυσμα αριστεράς έσω καρωτίδας (οφθαλμικής) πριν (α) και μετά (β) τον εμβολισμό.

Εικ. 6.  Αγγειογραφική απεικόνιση αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας (βέλος) πριν (α) και μετά (β) τον εμβολισμό.

5α.

6α.

5β.

6β.

Επεμβατική νευροακτινολογία
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Abstract
Ioannidis I. Interventional Neuroradiology. Iatrika Analekta 2009, 3:13-16

Interventional Neuroradiology has undergone a rapid evolution in the last two decades. Continuing advances in imaging 

technology and the introduction of newer toolshave resulted in expanding applications of this discipline in the diagnosis 

and treatment of intracranial and extracranial vascular lesions. Its evolution has secured its primary role in the treatment 

of many conditions (intracranial aneurysms, arteriovenous malformations, dural arteriovenous fistulas), as an effective 

alternative to surgery in others (carotid angioplasty and stenting), and as a valuable adjunct to neurosurgery (complex 

giant aneurysms, skull base tumors).

την έναρξη των συμπτωμάτων και όταν η νευρολογική εικόνα 

και τα απεικονιστικά κριτήρια συνηγορούν. Οι κίνδυνοι της 

ενδαρτηριακής θρομβόλυσης εκτιμώνται συνολικά στο 5% 

(διάτρηση αγγείου κατά τη διάρκεια μηχανικής λύσης του 

θρόμβου, αιμορραγική μετατροπή του εμφράκτου, οπισθοπε-

ριτοναϊκό αιμάτωμα ή αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης).

Εικ. 7.  Αγγειογραφική απεικόνιση ευμεγέθους δυσπλασίας, πριν (α) και μετά (β) την αντι-
μετώπιση με τρεις συνεδρίες εμβολισμού. Παρατηρείται μικρό υπόλειμμα.

Εικ. 8. Αγγειογραφικός έλεγχος του ίδιου 
ασθενούς 2 έτη μετά από συνεδρία γ-knife. 
Πλήρης αποκλεισμός.

7α. 7β. 8.

* Ευχαριστώ το Διευθυντή του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας κ. Αλέξανδρο Ανδρέου και τους συνεργάτες Νικόλαο Νάση και Σπύρο 

Λαφαζάνο για τη συνδρομή τους στην προετοιμασία αυτού του άρθρου.

Μαγνητική τομογραφία: σύντομη ιστορική αναδρομή

Απεικόνιση. Στις 3 Ιουλίου 1977 οι Damadian, Minkoff και 

Goldsmith παρήγαγαν την πρώτη εικόνα μαγνητικής τομογρα-

φίας του ανθρώπινου σώματος (μία τομή θωρακικής χώρας) 

ύστερα από μετρήσεις 6 ωρών και ανακατασκευή διάρκειας 

22 ωρών. Από τότε η μέθοδος εξελίσσεται συνεχώς και απο-

τελεί, πλέον, εξέταση αναφοράς ή πρώτης γραμμής σε πολλά 

πεδία της Ιατρικής. Οι Lauterbur και Mansfield τιμήθηκαν 

με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το 2003.

Στην Ελλάδα ο πρώτος μαγνητικός τομογράφος τοποθετή-

θηκε στο Διαγνωστικό Kέντρο ÇΕγκέφαλοςÈ το καλοκαίρι του 1988 και στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ το Νοέμβριο του 1989.

Ο Βρετανός μηχανικός 
Godfrey Hounsfield ποζάρει 
μπροστά στον αξονικό τομο-
γράφο. Μαζί με τον φυσικό 
Allan Cormack του πανεπι-
στημίου Tufts, μοιράστηκε 
το βραβείο Νόμπελ Φυσιο-
λογίας και Ιατρικής το 1971, 
για τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη του αξονικού το-
μογράφου τη δεκαετία του 
1960.

Αρκάδιος Ρουσάκης, Ακτινολόγος

Συνέχεια από σελ. 8

Μαγνητική τομογραφία: σύντομη ιστορική αναδρομή
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Ψηφιακή μαστογραφία

Η πορεία προς την εξέλιξη οδήγησε την τεχνολογία από τα 

πρώτα αναλογικά μηχανήματα μαστογραφίας που εμφανί-

στηκαν στη χώρα μας το 1970 στην ξηρογραφία το 1980 

(έχει πλέον εγκαταλειφθεί) και τελικά στην ψηφιακή μαστο-

γραφία το 20061. Από πλευράς τεχνικής πρόκειται για την 

ίδια ακριβώς εξέταση. Οι διαφορές αφορούν κυρίως στην 

τεχνολογία της απεικόνισης2.

Πρωτύτερα η εικόνα εκτυπωνόταν στο φιλμ. Σήμερα αυτή 

είναι ένα ηλεκτρικό σήμα που μέσω του ψηφιακού ανιχνευτή 

παίρνει μορφή στα μόνιτορ εργασίας. Στην ψηφιοποιημένη 

μαστογραφία η εικόνα εκτυπώνεται αρχικά σε φιλμ, το οποίο 

ακολούθως υφίσταται ψηφιακή επεξεργασία με τη βοήθεια 

αναλογικού - ψηφιακού μετατροπέα3.

Πλεονεκτήματα

n	Διακριτική ικανότητα: Η υψηλή διακριτική ικανότητα της 

ψηφιακής μαστογραφίας αυξάνει το δείκτη θετικής προγνω-

στικής αξίας4.

n	Αντίθεση (contrast): Το μεγάλο αγκάθι στην ακρίβεια 

της μαστογραφίας είναι η πυκνότητα του μαζικού αδένα, 

που μειώνει τη διαγνωστική εμβέλεια της εξέτασης5. Η υ-

ψηλή αντίθεση που επιτυγχάνεται με την ψηφιακή μαστο-

γραφία επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση της 

εικόνας, ιδιαίτερα ως προς την ανίχνευση των 

μικροαποτιτανώσεων. Στα μόνιτορ εργασίας ο 

απεικονιστής έχει τη δυνατότητα επεξεργα-

σίας της εικόνας βελτιώνοντας την ποιότητά 

της, διαδικασία που δεν απαιτεί την παρουσία της ασθενούς 

και δεν χρήζει επιπλέον λήψεων. Με την τροποποίηση της 

φωτεινότητας και της αντίθεσης μπορεί μια αρχικά κακή, μη 

διαγνωστική εικόνα να μετατραπεί σε απόλυτα διαγνωστική 

(εικόνα 1).

n	Σκοτεινά σημεία: Με την ψηφιακή εικόνα είναι πλέον 

δεδομένη η απεικόνιση του δέρματος και της θηλής, που 

ήταν τα σκοτεινά σημεία της αναλογικής μαστογραφίας.

n	Μεγέθυνση: Στο σταθμό εργασίας ο απεικονιστής μπορεί 

να μεγεθύνει την εικόνα, χωρίς τη χρήση του μεγεθυντικού 

φακού, βελτιώνοντας έτσι τη διακριτική ικανότητα (εικόνα 2).

n	Αποφυγή τεχνικών σφαλμάτων: Η χρήση των φιλμ σή-

μερα γίνεται μόνο για λόγους αποθήκευσης, μεταφοράς και 

αρχειοθέτησης και όχι διάγνωσης, οπότε τα τεχνικά σφάλμα-

τα (εμφανιστήριο, κύλινδροι, φθορές, ενισχυτικές πινακίδες) 

πλέον αποφεύγονται.

n	Οι αλλοιώσεις που συχνά υφίστανται τα φιλμ, λόγω πο-

λυκαιρίας, οι οποίες τα καθιστούν μη διαγνωστικά, πλέον 

αποφεύγονται.

n	Ακτινοβολία: Η ψηφιακή μαστογραφία μειώνει κατά 45% 

περίπου την ακτινοβολούμενη δόση στο μαστό, σε σχέση με 

την αναλογική μαστογραφία. Εάν δε ασκηθεί μεγαλύτερη 

πίεση (πιο επώδυνη η μαστογραφία), η μείωση αυτή μπορεί 

να φτάσει μέχρι και 75%6.

n	Ανακλήσεις: Η ψηφιακή μαστογραφία μειώνει (δεν κα-

ταργεί) το ποσοστό ανάκλησης για περαιτέρω εντοπισμένες - 

μεγεθυντικές λήψεις. Οι λήψεις αυτές εξακολουθούν να είναι 

απαραίτητες στις περιπτώσεις διαγνωστικού προβλήματος 

και στις περιπτώσεις που χρήζουν εξάμηνου επανελέγχου2. 

n	Αποθήκευση: Η σύγκριση με τις παλαιότερες εξετάσεις 

είναι θεμελιώδης για την εκτίμηση της μαστογραφίας. Πρέ-

πει, λοιπόν, αυτές να βρίσκονται πάντα στην κατοχή της 

εξεταζομένης. Συχνά οι παλαιότερες εξετάσεις δεν είναι 

στη διάθεση του απεικονιστή ή είναι κακοσυντηρημένες, 

με μοιραίες πολλές φορές συνέπειες για την εξεταζόμενη. 

Η ψηφιακή τεχνολογία, χάρη στο σύστημα PACS, παρέχει 

Ιουλία Χριστοδουλίδου
Ακτινολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ
jchristod@yahoo.gr

Εικ. 1.  Μία υπο- ή υπερεκτεθειμένη / μη διαγνωστική ακτινογρα-
φία (άνω) γίνεται διαγνωστική με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας 
(κάτω).

Η μαστογραφία στοχεύει σε 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Μην την αποφεύγετε, μην την 
αγνοείτε, μην την ξεχνάτε.

Ψηφιακή μαστογραφία
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τη δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων και πληροφοριών σε 

ηλεκτρονική μορφή, γεγονός που επιτρέπει την τοποθέτηση 

μεγάλου όγκου δεδομένων σε λίγα τετραγωνικά.

n	Τηλεμεταφορά εικόνων: Το σύστημα PACS επιτρέπει α-

κόμα τη μεταφορά εικόνων σε απομακρυσμένους σταθμούς 

εργασίας, υπό αυστηρές ιατρικές και τεχνικές προϋποθέσεις 

(σύστημα οπτικών ινών και μόνιτορ εργασίας υψηλής τεχνο-

λογίας και διακριτικής ικανότητας). Έτσι, επιτυγχάνεται η 

ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών, γεγονός που 

μόνο επωφελές μπορεί να είναι για τις εξεταζόμενες.

Μειονεκτήματα

n	Κόστος: Το υψηλό κόστος κτήσης των μηχανημάτων, όπως 

και το απαραίτητο σύστημα PACS, του οποίου η απόσβεση 

περνά μέσα από την τιμή της μαστογραφίας, αυξάνει το κόστος 

της ψηφιακής (100 - 130 ευρώ) σε σχέση με την αναλογική 

εξέταση. Επιπλέον, ως εξέταση δεν έχει ακόμα κοστολογηθεί 

από τα ταμεία δημόσιας υγείας και, με εξαίρεση τον ÇΆγιο 

ΣάββαÈ, δεν εφαρμόζεται στα δημόσια νοσοκομεία. 

n	Τα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα και η άγνοια 

κινδύνου αναγκάζουν πολλές γυναίκες να συμβιβαστούν 

με την αναλογική μαστογραφία, η οποία δυστυχώς γίνεται 

ακόμα και επισφαλής, όταν τα μηχανήματα υστερούν σε 

συντήρηση.

n	Χρόνος: Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μέθοδος με τα-

χύτατους χρόνους διεκπεραίωσης, εφόσον η εξεταζόμενη 

είναι συνεργάσιμη και ο τεχνολόγος έμπειρος. Επιπλέον, για 

τον απεικονιστή έχει καταργηθεί ο χρόνος αναμονής για την 

εκτύπωση των φιλμ. Έτσι, στο σταθμό εργασίας καταφθάνει 

με ταχύτατους ρυθμούς μεγάλος όγκος δεδομένων, ο οποίος 

απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και ενδελεχή μελέτη.

n	Ο χρόνος μελέτης των ψηφιακών εικόνων είναι μεγαλύ-

τερος από εκείνον της αναλογικής εξέτασης, καθώς η τελική 

διάγνωση απαιτεί σειρά χειρισμών και επεξεργασίας των ει-

κόνων. Η πίεση για ταχεία και άμεση διάγνωση είναι επικίν-

δυνη, αρχικά για τις εξεταζόμενες και ακολούθως για τους 

Εικ. 2.  Η μεγέθυνση (zoom) επι-
τρέπει την καλύτερη διάκριση των 
μικροαποτιτανώσεων (στην περί-
πτωση αυτή πρόκειται για τοπική 
υποτροπή).

Εικ. 3.  Τοποθέτηση της βελόνας. Έκπτυξη του οδηγού. Μαστογραφία χειρουργικού παρασκευάσματος με πολλαπλούς οδηγούς προς επι-
βεβαίωση της εξαίρεσης των αλλοιώσεων.

Ψηφιακή μαστογραφία
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ίδιους τους ιατρούς.

n	Χώρος εργασίας: Αναγκαία προϋπόθεση για την εργα-

σία των απεικονιστών είναι η έλλειψη παρεμβολών από το 

φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου. Η ακτινολογική εικόνα 

βασίζεται στις πολλαπλές αποχρώσεις του γκρι, που σημαί-

νει ότι οι απεικονιστές πρέπει να δουλεύουν σε χώρους με 

χαμηλό φωτισμό. 

n	Τα ψηφιακά μηχανήματα έχουν ανάγκη μεγαλύτερου χώ-

ρου εξέτασης αλλά και διάγνωσης, δεδομένου ότι ο σταθμός 

εργασίας του απεικονιστή αποτελείται από δύο μεγάλα μόνι-

τορ διάγνωσης, μία οθόνη διαχείρισης ασθενών, μία οθόνη 

καταγραφής ιατρικών διαγνώσεων και το σύστημα PACS.

n	Επειδή η σύγκριση με τις προηγούμενες εξετάσεις γίνεται 

σε φιλμ, είναι απαραίτητο και το διαφανοσκόπιο, το οποίο 

πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, έτσι ώστε το φως 

του να μην αντανακλάται στα μόνιτορ διάγνωσης.

Εξελίξεις

n	Βελόνες εντοπισμού: Η ψηφιακή μαστογραφία μείωσε 

στο ελάχιστο (5 - 8 λεπτά) την ταχύτητα διεκπεραίωσης των 

προεγχειρητικών εντοπισμών αψηλάφητων βλαβών προς ε-

ξαίρεση (εικόνα 3). Tα ευρήματα αφορούν κατά κύριο λόγο 

σε μικροαποτιτανώσεις, οι οποίες έχουν κριθεί μορφολογικά 

ύποπτες7.

n	Κλειστή βιοψία: Το ψηφιακό μηχάνημα έχει τη δυνατό-

τητα στερεοσκοπικού εντοπισμού και αφαίρεσης ύποπτων 

μικροαποτιτανώσεων προς βιοψία, χωρίς γενική νάρκωση ή 

χειρουργείο. Αυτά θα ακολουθήσουν μόνο εάν το υλικό της 

βιοψίας δείξει ότι πρόκειται για κακοήθεια8 (εικόνα 4).

n	Τομοσύνθεση: Πρόκειται για νέα τεχνική της εταιρείας 

ΗΟLOGIC, κατά την οποία λαμβάνονται πολλαπλές εικόνες 

(τομές) σε διαφορετικά εστιακά βάθη του μαστού, με σκοπό 

το διαχωρισμό πραγματικών ευρημάτων από ψευδείς εικόνες 

επιπροβολής9 (εικόνα 5).

n	Σκιαγραφικά υπό το μαστογράφο: Μέθοδος ακόμα υ-

πό μελέτη, η οποία βασίζεται στην αυξημένη αγγείωση των 

καρκινικών περιοχών. Αυτές σκιαγραφούνται έντονα καθώς 

προσλαμβάνουν το σκιερό μέσο, που εγχύεται ενδοφλεβί-

ως10 (εικόνα 6).

Συμπεράσματα
Η ψηφιακή μαστογραφία είναι διαγνωστικά ανώτερη από την 

παλαιότερη αναλογική μέθοδο, γιατί:

n	Επιτρέπει την επεξεργασία των εικόνων, επιτυγχάνοντας 

Εικ. 4.  Πιστόλι βιοψίας MAMMOTOME (α) και μαστογραφία (β) ιστοτεμαχιδίων κλειστής βιοψίας προς επιβεβαίωση της εξαίρεσης των 
μικροαποτιτανώσεων.

Εικ. 5.  Πολλαπλές - διαδοχικές τομές με το σύστημα TOMOSYN-
THESIS - HOLOGIC. Η μελέτη του συνόλου διαχωρίζει τις πραγμα-
τικές από τις επιπροβαλλόμενες εικόνες.

Εικ. 6.  Ψηφιακή μαστογραφία (αριστερά). Αφαιρετική τεχνική και 
ανάδειξη κακοήθους όγκου μετά την έγχυση του σκιαγραφικού 
(δεξιά).

5. 6.

4α. 4β.

Ψηφιακή μαστογραφία
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Abstract
Christodoulidou J. Digital mammography. Iatrika Analekta 2009, 3:17-20

Digital mammography has a higher diagnostic accuracy for microcalcifications and higher sensitivity for dense breasts, 

because of high spatial resolution. Contrast and luminosity allow images to be improved. Spot magnified views are 

significantly reduced. Radiation dose is lower. Less time to execute, yet more to diagnose. Hook wire localization and 

mammotome, now require less time, often avoiding open surgery. Image storage and comparison to prior exams is 

guaranteed due to PACS systems. Image transfer permits radiologists to confer. 

καλύτερη διακριτική ικανότητα όσον αφορά στους πυκνούς 

μαστούς (νέες γυναίκες <45 ετών, ή γυναίκες με ινοκυστική 

μαστοπάθεια) και υψηλότερη διακριτική ικανότητα όσον α-

φορά στις μικροαποτιτανώσεις.

n	Επιτυγχάνει λιγότερη ακτινοβόληση των μαστών.

n	Είναι γρήγορη στην εκτέλεση / όχι στη διάγνωση.

n	Επιτρέπει αναίμακτες τεχνικές στο μαστό, συχνά αποφεύ-

γοντας το ανοιχτό χειρουργείο.

n	Επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση και τη γρήγορη σύγκρι-

ση των προηγούμενων και νέων εικόνων.

Ο αξονικός τομογράφος στην Ελλάδα

O πρώτος αξονικός τομογράφος της εταιρείας ΕΜΙ, που ε-

ξέταζε μόνο τον εγκέφαλο, λειτούργησε στη χώρα μας στο 

Διαγνωστικό Κέντρο ÇΕγκέφαλοςÈ επί της οδού Κηφισίας στο 

Μαρούσι το καλοκαίρι του 1977, υπό τον νευροχειρουργό 

Ζαχαρία Καψαλάκη. Λίγες ημέρες μετά εγκαταστάθηκε και 

λειτούργησε του ίδιου τύπου αξονικός τομογράφος, αλλά 

ολόκληρου του σώματος, στην Κλινική ÇΆγ. ΠαντελεήμωνÈ 

(Σκουφά και Ναυαρίνου), ιδιοκτησίας Ιωάννη Αλεβιζάτου.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εγκαταστάθηκαν σχεδόν 

ταυτόχρονα δύο ακόμα αξονικοί τομογράφοι της εταιρείας 

OHIO NUCLEAR. Ο ένας από αυτούς αγοράστηκε από ομάδα 

ακτινολόγων, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Γιαννάκος, Μαρα-

γκουδάκης, Κελέκης, Στεργίου, Λαμπράκος, Ηλιάδης, Μπε-

νάκης, Μπενετάτος, Τριανταφύλλου, υπό την επιστημονική 

διεύθυνση του κ. Κυριάκου Στριγγάρη, και εγκαταστάθηκε 

στο Διαγνωστικό Κέντρο ÇΗλεκτρονική ΔιάγνωσηÈ στην πε-

ριοχή του Γηροκομείου, στους Αμπελοκήπους. Ο άλλος αγο-

ράστηκε από ομάδα επιχειρηματιών (Αντωνιάδης, Παγίδας) 

Συνέχεια στη σελ. 27

Ο αξονικός τομογράφος στην Ελλάδα
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Μαγνητική μαστογραφία

Η Μαγνητική Μαστογραφία (ΜΜ) είναι μέθοδος ευρέως 

αποδεκτή στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Στην Ελ-

λάδα δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη 

και εφαρμόζεται σε λίγα κέντρα. Οι κύριοι λόγοι είναι δύο: 

πρώτον, η ανεπαρκής ενημέρωση των κλινικών γιατρών που 

ασχολούνται με τα προβλήματα του μαστού σχετικά με τις 

ενδείξεις και τους περιορισμούς της μεθόδου και, δεύτερον, 

οι τεχνικές ιδιαιτερότητες της εξέτασης. 

Προγραμματισμός της εξέτασης  
και επιλογή ασθενών
Προηγούνται η λήψη ενός σύντομου ιστορικού και η κλινική 

εξέταση της ασθενούς καθώς και η αξιολόγηση μιας πρόσφα-

της, καλής ποιότητας μαστογραφίας και/ή υπερηχογραφήμα-

τος, προκειμένου να εκτιμηθεί αν υπάρχει ένδειξη για ΜΜ. 

Η ΜΜ είναι μέθοδος πολύ ευαίσθητη στην ανάδειξη α-

κόμα και πολύ μικρών εστιών, που συχνά δεν ανιχνεύονται 

με την ψηλάφηση, τη μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα. 

Ωστόσο, λόγω της μέτριας ειδικότητάς της, η χρήση της θα 

πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου έχει τεκμηρι-

ωθεί η χρησιμότητά της.

Η ΜΜ δεν ενδείκνυται για προσυμπτωματικό έλεγχο 

(screening) γυναικών χαμηλού κινδύνου, για εστίες και μι-

κροαποτιτανώσεις που ήδη θεωρούνται ύποπτες με βάση 

τα κριτήρια της μαστογραφίας και είναι προσβάσιμες σε 

διαδερμική σήμανση ή βιοψία, καθώς και στη διάρκεια της 

κύησης ή της γαλουχίας και όταν υπάρχει κλινική διάγνωση 

φλεγμονής του μαστού1.

Ενδείξεις μαγνητικής μαστογραφίας

n	Προεγχειρητικά: α) Όταν υπάρχουν κλινικά ή μαστογρα-

φικά ευρήματα ύποπτα για καρκίνο μαστού και η βλάβη δεν 

είναι προσπελάσιμη για σήμανση ή βιοψία. β) Σε γνωστό ή 

πολύ πιθανό καρκίνο μαστού, για τον ακριβή καθορισμό της 

έκτασής του και τον αποκλεισμό άλλων εστιών, στον ίδιο ή 

στον άλλο μαστό2. Με βάση τα ευρήματα της ΜΜ μπορεί 

να τροποποιηθεί η χειρουργική επέμβαση σε ποσοστό 20% 

- 45%3 (εικόνα 1).

n	Αποκλεισμός ή ανίχνευση καρκίνου μαστού σε ασθε-

νείς υψηλού κινδύνου: Ιδίως σε μαστούς πυκνούς ή με εν-

θέματα - πλαστική επέμβαση, όπου περιορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό η ευαισθησία της μαστογραφίας. Πρόσφατες μελέτες 

δείχνουν σημαντική υπεροχή της ΜΜ, έναντι της μαστογρα-

φίας, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (ΚΜ) 

σε αυτές τις ομάδες ασθενών4 (εικόνες 2, 3). Πρόσφατη 

οδηγία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Μάρτιος 

2007) συνιστά ετήσια προληπτική ΜΜ σε γυναίκες με υπο-

λογιζόμενο κίνδυνο για καρκίνο μαστού >15% και σε όσες 

υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία θώρακα τύπου ÇμανδύαÈ 

(για λέμφωμα) σε ηλικία 10 - 30 ετών. 

n	Αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς με μετα-

Βασιλική Φιλιππή, Αρκάδιος Ρουσάκης
Ακτινολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
arkrous@hol.gr

Εικ. 1.  Προεγχειρητική τοπική σταδιοποίηση. Νέα γυναίκα με πολύ 
πυκνούς μαστούς στην κλασική μαστογραφία (α, β) και ψηλαφητό 
μόρφωμα στο οπίσθιο τμήμα του έξω ημιμορίου του αριστερού μα-
στού. Έγινε διαδερμική παρακέντηση της βλάβης και η κυτταρολο-
γική εξέταση έδειξε καρκινικά κύτταρα. Πριν από τη σχεδιαζόμενη 
ογκεκτομή η γυναίκα υποβάλλεται σε μαγνητική μαστογραφία (γ, 
δ). Στην τρισδιάστατη ανασύνθεση ΜΙΡ των εικόνων αφαίρεσης της 
δεύτερης σάρωσης μετά την έγχυση σκιαγραφικού (γ) αναδεικνύ-
εται η ψηλαφητή βλάβη ως εστία έντονης πρώιμης ανομοιογενούς 
πρόσληψης με καμπύλη τύπου 3 (δ). Ο συνδυασμός αυτών των 
μορφολογικών και αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι τυπικός 
διηθητικού καρκίνου. Παράλληλα, στην εικόνα τρισδιάστατης α-
νασύνθεσης (γ) αναδεικνύονται πολλαπλές συρρέουσες εστίες 
πρόσληψης με κατανομή γαλακτοφόρων πόρων σε μεγάλη έκτα-
ση του αριστερού μαστού, εικόνα χαρακτηριστική ενδοπορικού in 
situ καρκινώματος. Ο δεξιός μαστός είναι φυσιολογικός. Με βάση 
τα ευρήματα της μαγνητικής μαστογραφίας, η χειρουργική επέμ-
βαση τροποποιήθηκε από ογκεκτομή σε αριστερή μαστεκτομή. Η 
ιστολογική εξέταση έδειξε πορογενή διηθητικό καρκίνο αριστερού 
μαστού με εκτεταμένο ενδοπορικό τμήμα.

1α.

1γ.
1δ.

1β.
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στατικό καρκίνο και αρνητική μαστογραφία5.

n	Ανεγχείρητος ΚΜ: Εκτίμηση της τοπικής ανταπόκρισης 

στη θεραπεία6.

n	Άμεσα μετεγχειρητικά: Για τον εντοπισμό υπολειμματι-

κής νόσου, όταν η ιστολογική εξέταση του υλικού συντηρη-

τικής επέμβασης δείχνει διηθημένα εγχειρητικά όρια ή ιστο-

λογικό τύπο ΚΜ με υψηλή πιθανότητα πολυεστιακότητας7.

n	Μετεγχειρητική παρακολούθηση: Διάγνωση ή αποκλει-

σμός υποτροπής ή νέας εστίας ΚΜ, διάκριση υποτροπής από 

ουλώδη ιστό. Καθώς ο ÇνεαρόςÈ ουλώδης ιστός μπορεί να 

οδηγήσει σε ψευδώς θετικά ευρήματα, είναι προτιμότερο η 

ΜΜ να εκτελείται 3 - 6 μήνες μετά το χειρουργείο και 12 - 

18 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία (εικόνα 5).

n	Έλεγχος ενθεμάτων: Διάγνωση ρήξεων και περιενθεμα-

τικής φλεγμονής1.

Τεχνική της εξέτασης
α) ΜΜ χωρίς ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας: 

Για μελέτη των ρήξεων των ενθεμάτων και, κατά δεύτερο 

λόγο, των κύστεων (όπου, συνήθως, αρκεί το υπερηχογρά-

φημα). Η εξέταση γίνεται με την ασθενή σε πρηνή θέση και 

με τη χρήση ειδικού πηνίου. Οι μαστοί απεικονίζονται συνή-

θως σε εγκάρσιο επίπεδο. Ανάλογα με την τεχνική και την 

ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης, η διάρκεια της εξέτασης των 

ενθεμάτων κυμαίνεται από 15 έως 40 λεπτά. 

β) ΜΜ με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας: 

Για την ανάδειξη ή τον αποκλεισμό νεοπλάσματος και περιεν-

θεματικών φλεγμονών. Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 

είναι προτιμότερο η ΜΜ να εκτελείται μεταξύ 7ης και 14ης 

ημέρας του κύκλου, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότη-

τα ψευδώς θετικών ευρημάτων. Για τον ίδιο λόγο, η ορμονική 

θεραπεία υποκατάστασης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

θα πρέπει να διακόπτεται για 6 - 8 εβδομάδες πριν από τη 

ΜΜ. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση της εξέτασης 

θα πρέπει να αποφασίζεται ανάλογα με το διαγνωστικό πρό-

βλημα της κάθε ασθενούς. Λαμβάνονται εικόνες τεχνικής 

Τ1, συνήθως σε εγκάρσιο επίπεδο, με τη μορφή δυναμικής 

μελέτης πριν και μετά από ταχεία ενδοφλέβια έγχυση του 

σκιαγραφικού και εικόνες τεχνικής Τ2. Η παραμαγνητική 

σκιαγραφική ουσία χορηγείται με μηχανικό εγχυτή, σε δόση 

0,1 - 0,2 mmol/Kgr βάρους σώματος. Η διάρκεια της εξέτα-

σης, σε ένα σύγχρονο σύστημα ισχύος 1,5Τ, είναι περίπου 

15 λεπτά. Πριν από την εξέταση απαιτείται χρονικό διάστημα 

5 - 10 λεπτών για την προετοιμασία της ασθενούς και την το-

ποθέτηση φλεβοκαθετήρα στο αντιβράχιο. Η διάρκεια μελέ-

της της εξέτασης ποικίλλει ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα 

και κατά μέσο όρο είναι 30 λεπτά περίπου. 

Διαγνωστικά κριτήρια ΜΜ
Αναζητούνται εστίες πρόσληψης του σκιαγραφικού και α-

ξιολογούνται η μορφολογία τους (έκταση της πρόσληψης, 

Εικ. 2.  Αποκλεισμός καρκίνου σε νέα γυναίκα υψηλού κινδύνου. 
Στην ετήσια μαστογραφία (α, β: λήψεις στον αριστερό μαστό) το πο-
λύ πυκνό μαζικό παρέγχυμα περιορίζει την αξιόπιστη μελέτη.  Στη 
μαγνητική μαστογραφία (γ - η) αναδεικνύεται στο οπίσθιο τμήμα του 
αριστερού μαστού σαφώς περιγεγραμμένη ωοειδής συμπαγής εστία, 
με σήμα  χαμηλής έντασης στην εικόνα Τ1 πριν από την έγχυση (γ, 
βέλος) και υψηλής έντασης στην εικόνα Τ2 (ζ, βέλος) η οποία εμφα-
νίζει μετρίου βαθμού ομοιογενή σκιαγραφική ενίσχυση στην εικόνα 
Τ1 της τέταρτης σάρωσης μετά την έγχυση (δ) και στην αντίστοιχη 
εικόνα αφαίρεσης (ε). Η καμπύλη είναι τύπου 1α (η). Ο συνδυασμός 
των καλοήθων μορφολογικών και αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών 
της βλάβης και η διεύθυνση του επιμήκους άξονά της, παράλληλα 
προς τη φορά των συνδέσμων του Cooper, την καθιστούν περισσότε-
ρο συμβατή με ιναδένωμα. Λόγω του οικογενειακού ιστορικού έγινε 
ανοιχτή βιοψία της βλάβης. Ιστολογική: ιναδένωμα.

Εικ. 3.  Ανίχνευση καρκίνου μαστού σε γυναίκα υψηλού κινδύνου, 
ηλικίας 52 ετών. Η κλινική εξέταση και η ετήσια μαστογραφία, 
όπου απεικονίζονται μαστοί με μετρίως πυκνό παρέγχυμα (α, β), 
δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Στη μαγνητική μαστογραφία 
(γ, δ) αναδεικνύεται εστία έντονης πρόσληψης του σκιαγραφικού 
στο έσω ημιμόριο του δεξιού μαστού, εμφανής στην τρισδιάστατη 
ανασύνθεση των εικόνων αφαίρεσης της πρώτης σάρωσης μετά την 
έγχυση (γ). Η εστία έχει ανώμαλο περίγραμμα και η πρόσληψη είναι 
εντονότερη στην περιφέρεια (ÇδακτυλιοειδήςÈ) με καμπύλη τύπου 
3 (δ). Εικόνα πολύ ύποπτη για καρκίνο (BI-RADS 5). Ιστολογική 
εξέταση: εστία πορογενούς διηθητικού καρκίνου διαμέτρου 1 εκ.

2α.
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3γ.

2γ.

2ε. 2ζ.
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σχήμα και περίγραμμα της παθολογικής περιοχής, παρου-

σία διαφραγματίων, ανομοιογενής ή περιφερικά εντονότε-

ρη σκιαγραφική ενίσχυση) και το πρότυπο σκιαγραφικής 

ενίσχυσης (δηλαδή η καμπύλη μεταβολής της έντασης σή-

ματος μιας εστίας ως προς το χρόνο, μετά την έγχυση του 

σκιαγραφικού). 

Απεικόνιση κακοήθων νεοπλασμάτων: Απεικονίζονται 

ως εστίες έντονης πρόσληψης που, μερικές φορές, εμφα-

νίζουν τη σχεδόν παθογνωμική για καρκίνο περιφερική 

δακτυλιοειδή σκιαγραφική ενίσχυση (περίπου το 14% των 

καρκίνων). Το περίγραμμα της βλάβης είναι συνήθως ασα-

φές και το σχήμα της ανώμαλο (στο 95% των περιπτώσεων). 

Τυπικά, παρατηρούνται έντονη πρόσληψη του σκιαγραφικού 

(αύξηση της έντασης σήματος περισσότερο από το 100% της 

αρχικής τιμής) και πρώιμη προσέγγιση της μέγιστης τιμής 

σκιαγραφικής ενίσχυσης (κορύφωση της έντασης σήματος 

νωρίτερα από το 3ο λεπτό). Το πρότυπο αυτό έχει παρατηρη-

θεί στο 90% έως 95% των διηθητικών καρκίνων και συνήθως 

ακολουθείται από ταχεία έκπλυση του σκιαγραφικού (εικόνες 

1, 3, 4). Ωστόσο, υπάρχουν καρκίνοι που είτε εμφανίζονται 

ως εστίες διάχυτης και ασαφώς οριοθετημένης σκιαγραφικής 

ενίσχυσης, είτε ως εστίες με ομαλό και σαφές περίγραμμα 

(5% των καρκίνων, κυρίως βλεννώδεις και μυελοειδείς), είτε 

παρουσιάζουν μετρίου βαθμού και καθυστερημένη σκιαγρα-

φική ενίσχυση (αρκετοί λοβιακοί καρκίνοι) (εικόνα 4). Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν είναι εύκολη η διάκριση από καλοή-

θεις παθήσεις. Το πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS) μπορεί 

να εμφανίσει οποιουδήποτε τύπου σκιαγραφική ενίσχυση 

(κατά μήκος γαλακτοφόρων πόρων, ÇδενδριτικούÈ τύπου, 

τμηματική ή περιοχική) ή και καθόλου πρόσληψη. 

Απεικόνιση καλοήθων παθήσεων: Τα ιναδενώματα απει-

κονίζονται τυπικά ως σαφώς περιγεγραμμένες και ομαλού 

σχήματος εστίες πρόσληψης σκιαγραφικού και μερικές φορές 

φέρουν χαρακτηριστικά εσωτερικά διαφραγμάτια. Καλοήθεις 

μαστοπάθειες απεικονίζονται ως ασαφώς περιγεγραμμένες 

εστίες ή ως πιο εκτεταμένες περιοχές πρόσληψης. Τόσο τα 

ιναδενώματα όσο και οι καλοήθεις μαστοπάθειες τυπικά εμ-

φανίζουν αμελητέα έως μέτρια και προοδευτική πρόσληψη 

του σκιαγραφικού (εικόνα 2). Ωστόσο, μυξοειδή ιναδενώμα-

τα και εστίες έντονης υπερπλαστικής μαστοπάθειας (όπως 

σκληρυντική αδένωση, αποκρινής μεταπλασία) μπορεί να 

εμφανίσουν μεγάλου βαθμού και γρήγορη πρόσληψη του 

σκιαγραφικού, οπότε είναι πολύ δύσκολη η διαφορική διά-

γνωση από καρκίνο.

Διαγνωστικές επιδόσεις ΜΜ1, 10

H ευαισθησία της MM στη διάγνωση διηθητικού ΚΜ κυμαίνε-

ται από 90% ως 98% και η ειδικότητα από 30% ως 92%5. 

Για το DCIS η ευαισθησία της ΜΜ είναι γενικά χαμηλότερη 

(80% - 90%)5. Καθώς η πλειονότητα των DCIS απεικονίζεται 

Εικ. 4.  Μυελοειδής καρκίνος σε νέα γυναίκα. Στην τρισδιάστατη ανασύνθεση των εικόνων αφαίρεσης της πρώτης σάρωσης μετά την έγχυση 
σκιαγραφικού (α) αναδεικνύεται ευμεγέθης εστία έντονης πρώιμης πρόσληψης στο εν τω βάθει τμήμα του δεξιού μαστού. Στην εικόνα Τ1 
του δεξιού μαστού πριν από την έγχυση (β) η βλάβη έχει ένταση σήματος παρόμοια με του μαζικού αδένα, ενώ στην εικόνα Τ2 (ζ) εμφανίζει 
κατά τόπους υψηλό σήμα, όπως συνήθως παρατηρείται στα μυξοειδή ιναδενώματα. Στην εικόνα Τ1 της πρώτης σάρωσης μετά την έγχυση (γ) 
και στην αντίστοιχη εικόνα αφαίρεσης (δ) παρατηρείται έντονη ανομοιογενής πρόσληψη με καμπύλη τύπου 3, αιμοδυναμική συμπεριφορά 
ύποπτη για καρκίνο που επιβάλλει βιοψία της βλάβης.

4α. 4β. 4γ.

4ζ.4δ.
4ε.
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Abstract
Filippi V, Rousakis A. MR Mammography. Iatrika Analekta 2009, 3:21-24

MR Mammography is currently the most sensitive modality for breast cancer detection, but has a variable and moderate 

specificity. Its main indications include: local preoperative staging of breast cancer and evaluation of the contralateral 

breast, screening of high-risk patients, detection of residual disease after recent conservative surgery, differentiation of 

cancer recurrence versus scar tissue, assessment of response to neoadjuvant chemotherapy, seeking for breast neoplasm 

in cases of metastatic cancer of unknown origin and evaluation of breast implants.

με χαρακτηριστικές μικροαποτιτανώσεις στη μαστογραφία, 

ενώ η ΜΜ αναδεικνύει με μεγαλύτερη ευαισθησία τη συνολι-

κή έκτασή τους, τελικά η υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια ε-

πιτυγχάνεται συνδυάζοντας τα ευρήματα των δύο μεθόδων.

Επεμβατικές πράξεις στο μαστό με την  
καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου10

Καθώς πολλές εστίες ύποπτες για ΚΜ που ανιχνεύονται με 

τη ΜΜ δεν είναι εμφανείς, έστω και αναδρομικά, στη μαστο-

γραφία ή στο υπερηχογράφημα, αναπτύχθηκαν τεχνικές για 

διαδερμική βιοψία ή σήμανση αυτών με MR-καθοδήγηση. 

Βιοψία είναι εφικτή σε βλάβες διαμέτρου >1 cm, ενώ για 

μικρότερες εστίες προτείνεται σήμανση με ειδικό σύρμα και 

χειρουργική εξαίρεση. Στο ΥΓΕΙΑ υπάρχει η δυνατότητα για 

τέτοιες επεμβατικές πράξεις.

Συμπέρασμα
H ΜΜ με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού είναι η πιο ευ-

αίσθητη από τις συμπληρωματικές της μαστογραφίας απει-

κονιστικές μεθόδους. Λόγω της μέτριας ειδικότητάς της, θα 

πρέπει να εκτελείται μόνο όταν ενδείκνυται. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η χρήση της ΜΜ ως μοναδικής απεικονιστικής 

μεθόδου, είτε η αξιολόγησή της χωρίς συσχέτιση με τη μα-

στογραφία, δεν αποτελούν σωστή διαγνωστική πρακτική.

Εικ. 5.  Μετεγχειρητική ουλή. Γυναίκα 62 ετών με ιστορικό δεξιάς 
ογκεκτομής, χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας που ολοκληρώ-
θηκε 16 μήνες πριν. Στην πρώτη μαστογραφία μετά τη θεραπεία 

(α, β) παρατηρείται ασαφώς περιγεγραμμένη σκίαση στο άνω έξω 
τεταρτημόριο του δεξιού μαστού, η οποία θεωρήθηκε ύποπτη το-
πικής υποτροπής. Στη μαγνητική μαστογραφία που ακολούθησε (γ 
- ε) παρατηρείται απουσία παθολογικής πρόσληψης σκιαγραφικού 
και στους δύο μαστούς στην τρισδιάστατη ανασύνθεση ΜΙΡ (γ) των 
εικόνων αφαίρεσης της δεύτερης σάρωσης μετά την έγχυση. Εικόνα 
Τ1 πριν από την έγχυση (δ) στην ύποπτη περιοχή του δεξιού μα-
στού, όπου παρατηρείται αλλοίωση με σήμα ενδιάμεσης έντασης 
με ασαφή όρια και ανώμαλο περίγραμμα. Η απουσία πρόσληψης 
σκιαγραφικού από την αλλοίωση, στην εικόνα αφαίρεσης μετά την 
έγχυση (ε), πρακτικά αποκλείει την περίπτωση υποτροπής και θέτει 
τη διάγνωση της μετεγχειρητικής και μετακτινικής ουλής.

5α.

5δ. 5ε.

5β.
5γ.
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Ο ρόλος της τομογραφίας 
εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) στην άνοια

Η άνοια μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Οι άνοιες 

που οφείλονται σε δομικές βλάβες, όπως π.χ. σε εγκεφαλι-

κούς όγκους και σε υποφλοιώδη αιματώματα, μπορούν να 

διαγνωστούν έγκαιρα με βάση κλινικά κριτήρια και μέσω 

της μορφολογικής απεικόνισης με CT και MRI. Όμως οι ά-

νοιες εκφυλιστικού τύπου, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, συχνά 

αποδίδονται λανθασμένα σε ψυχογενή αίτια ή στην ηλικία. H 

τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και 

η SPECT αποτελούν μεθόδους λειτουργικής 

απεικόνισης του εγκεφάλου βασιζόμενες στη 

δυνατότητα εντόπισης υπομεταβολικών περι-

οχών, η πρώτη και ανωμαλιών της αιμάτωσης, 

η δεύτερη. Αυτές οι τεχνικές απέκτησαν τα 

τελευταία χρόνια εξελισσόμενο σημαντικό 

ρόλο στην πρώιμη διάγνωση, τη διαφορική 

διάγνωση, την παρακολούθηση και πρόγνωση της άνοιας 

εκφυλιστικού τύπου. Ιδιαίτερα η PET-FDG, η οποία έχει ήδη 

εγκριθεί στις ΗΠΑ σε ασθενείς με άνοια εκφυλιστικού τύπου 

με σκοπό τη διαφοροδιάγνωση.

Η λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου 
στην άνοια
Οι βασικές τεχνικές απεικόνισης της βιοχημικής δραστηριό-

τητας στην εκφυλιστική άνοια είναι η PET-FDG και η SPECT. 

H SPECT βασίζεται στην ανεύρεση διαταραχών της αιμάτω-

σης. Τα ραδιοφάρμακα που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι 

το [Tc99m] HMPAO και το [Tc99m] ECD, τα οποία είναι σε 

θέση να διέλθουν ακέραια τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Σε 

ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ, η SPECT εντοπίζει περιοχές 

υποαιμάτωσης, κοινές με αυτές που απεικονίζονται ως περιο-

χές υπομεταβολισμού στην PET-FDG. Αν και, σε σχέση με την 

PET-FDG, η SPECT έχει χαμηλότερη διακριτική ικανότητα, 

μικρότερη ευαισθησία και λιγότερη ικανότητα ποσοτικοποίη-

σης, παραμένει σημαντική εξέταση στη διάγνωση της άνοιας, 

λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητάς της στην καθημερινή 

κλινική πράξη.

Σε ασθενείς με υποκλινική άνοια η νευροψυχολογική εκτί-

μηση είναι συχνά ανεπαρκής, ενώ η CT και η MRI είναι εξετά-

σεις χωρίς ευαισθησία και ειδικότητα σε πρώιμα στάδια1,2,3. 

Η ευαισθησία και η ειδικότητα της PET στη διαφοροποίηση 

ασθενών με κλινικά επιβεβαιωμένη Αλτσχάιμερ είναι 86% 

έως και 100%4. 

Η μεγάλη αξία της εξέτασης οφείλεται στη δυνατότητά της 

να εντοπίζει πολύ πρώιμες διαταραχές στην πρόσληψη της 

γλυκόζης (εικόνα 1).

Στην PET χρησιμοποιείται ως ραδιοφάρμακο η [18F]-2-

fluoro-2-deoxy-D- glucose (FDG), η οποία προσλαμβάνεται 

στον εγκέφαλο, όπως η γλυκόζη και συνεπώς η συγκέντρωσή 

Δημήτρης Τσεβάς, Ειδικευόμενος ιατρός πυρηνικής ιατρικής, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Βασίλης Πρασόπουλος, Πυρηνικός Iατρός, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
(vprasso@otenet.gr)

1α.

1β.

Εικ. 1.  Ασθενής με Αλτσχάιμερ σε πρώιμα στάδια: ενώ στην MRI  
(α) παρουσιάζεται πολύ μικρού βαθμού ατροφία, στην PET-FDG (β) 
παρουσιάζονται περιοχές υπομεταβολισμού στους κροταφοβρεγ-
ματικούς λοβούς.

H PET και η SPECT απέκτη-
σαν τα τελευταία χρόνια ση-
μαντικό ρόλο στην πρώιμη 
διάγνωση, τη διαφορική διά-
γνωση, την παρακολούθηση 
και πρόγνωση της άνοιας εκ-
φυλιστικού τύπου. 
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της είναι ανάλογη του μεταβολισμού της γλυκόζης. Οι παθο-

λογικές περιοχές του εγκεφάλου στην άνοια απεικονίζονται 

με μειωμένη πρόσληψη της FDG.

Ευρήματα της PET-FDG στην άνοια
Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από υπομεταβολισμό 

στο βρεγματοκροταφικό φλοιό (που μπορεί να είναι μονό-

πλευρος στα αρχικά στάδια της νόσου και γίνεται συμμε-

τρικός με την εξέλιξη της νόσου), στο οπίσθιο τμήμα της 

υπερμεσολόβιας έλικας και στο προσφηνοειδές λόβιο του 

βρεγματικού λοβού. Τα βασικά γάγγλια, ο θάλαμος, η παρε-

γκεφαλίδα, το εγκεφαλικό στέλεχος και τα αισθητικοκινητικά 

κέντρα του φλοιού παραμένουν ακέραια. Η έκταση των πε-

ριοχών υπομεταβολισμού είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της 

γνωστικής έκπτωσης5 (εικόνα 2α).

n	Η ελαφρά γνωστική έκπτωση (mild cognitive impairment) 

χαρακτηρίζεται από υπομεταβολισμό που μπορεί να αφορά 

στον έσω κροταφικό λοβό και στον κροταφοβρεγματικό 

λοβό.

n	Η μετωποκροταφική άνοια (frontotemporal dementia) 

παρουσιάζει μείωση της πρόσληψης της FDG κυρίως στους 

μετωπιαίους λοβούς (εύρημα σημαντικό στη διαφορική διά-

γνωση από την Aλτσχάιμερ), στο πρόσθιο τμήμα των κροτα-

φικών και των έσω κροταφικών λοβών. Τα ευρήματα παρου-

σιάζουν συχνά ασυμμετρία6,7.

n	H άνοια με σωμάτια Lewis χαρακτηρίζεται από εικόνα 

όμοια με εκείνη της Αλτσχάιμερ, αλλά μπορεί να διαφοροποι-

ηθεί λόγω της απεικόνισης υπομεταβολικών περιοχών στον 

οπτικό φλοιό8,9.

n	Η αγγειακή άνοια παρουσιάζεται με διάσπαρτα ελλείμ-

ματα στην κεντρική λευκή ουσία και σε φλοιώδεις περιοχές. 

Τα μεταβολικά ελλείμματα πιο συχνά εντοπίζονται στις περιο-

χές που αιματώνονται από τη μέση εγκεφαλική ή την οπίσθια 

εγκεφαλική αρτηρία. Μπορεί, επίσης, να χαρακτηρίζεται από 

ευρήματα στην παρεγκεφαλίδα, κάτι που διαφοροποιεί την 

αγγειακή άνοια από την Aλτσχάιμερ10.

Η PET-FDG παρέχει πληροφορίες που μπορεί να έχουν 

σημαντική προγνωστική αξία σε ασθενείς με ήπια γνωστική 

έκπτωση για τη μελλοντική εξέλιξη της νόσου. Έχει επίσης 

τη δυνατότητα να διαχωρίσει τους ασθενείς με μετωποκροτα-

φική άνοια, οι οποίοι έχουν υψηλότερο ρίσκο να εξελιχθεί η 

νόσος τους σε Aλτσχάιμερ, από εκείνους που δεν θα παρου-

σιάσουν την ασθένεια, με αξιοπιστία 75% με 100%4.

Με την εξέλιξη των νέων θεραπευτικών σχημάτων, κυρί-

ως για την Aλτσχάιμερ, η PET-FDG αποκτά μεγάλη κλινική 

σημασία που αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη στο 

μέλλον.

Νέες τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης με PET (π.χ. απει-

κόνιση με PIB) είναι ήδη υπό μελέτη και αναμένεται να α-

ποκτήσουν στο μέλλον μεγάλη αξία, όχι μόνο στη διάγνωση 

αλλά και προς την κατεύθυνση της επιλογής της κατάλληλης 

θεραπευτικής στρατηγικής.

Εικ. 2.  Περιοχές υπομεταβολισμού σε εξέταση FDG-PET σε ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ.

2α.

2δ.

2ε. 2ζ.

2β. 2γ.
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Abstract
Tsevas D, Prasopoulos V. Positron Emission Tomography (PET) in the diagnosis of dementia. Iatrika 

Analekta 2009, 3:25-27
PET-FDG is a metabolic imaging method with great sensitivity and sspecificity. It is able to demonstrate the decrease of 

glucose metabolism in the brain regions affected by dementia. PET can identify degenerative dementia in its very early 

stages, a diagnosis that is hard to make by clinical criteria, by CT or MRI. PET- FDG is also valuable in the differential 

diagnosis of the various types of dementia.

και ομάδα νευροχειρουργών, μεταξύ των οποίων οι κύριοι 

Καρβούνης, Συγκούνας, Αναγνωστόπουλος, Tάππας, Οικονό-

μου, Κωνσταντινίδης, υπό την επιστημονική διεύθυνση του 

μετακληθέντος εξ Αμερικής ακτινολόγου του NYU, Αίαντα 

Γεωργίου. Η εγκατάσταση έγινε στο Ιατρικό Κέντρο ÇΚΑΠ Κέ-

ντρο Αξονικής ΤομογραφίαςÈ στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας.

Το 1979 η ÇΗλεκτρονική ΔιάγνωσηÈ αντικατέστησε τον 

αξονικό τομογράφο OHIO NUCLEAR με άλλον της εταιρείας 

Technicare, που ήταν αξονικός τομογράφος ολόκληρου του 

σώματος .

Όλοι οι παραπάνω τομογράφοι ήταν πρώτης γενιάς, δη-

λαδή συστήματος περιστροφής και σάρωσης (translation - 

rotation). Ενδεικτικά, η εξέταση εγκεφάλου με τομές των 8 

mm διαρκούσε περίπου 120 δευτερόλεπτα ανά τομή, με την 

προϋπόθεση όμως ότι ο ασθενής παρέμενε ακίνητος σε όλη 

τη διάρκεια της λήψεως της εικόνας.

Το 1980 εγκαταστάθηκε αξονικός τομογράφος στο ÇΑ-

ρεταίειοÈ Νοσοκομείο υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Γρ. 

Ποντίφηκα. Το μηχάνημα αυτό ήταν δεύτερης γενιάς, κάλυ-

πτε ολόκληρο το σώμα και είχε δυο κλίνες τοποθέτησης του 

ασθενούς εκατέρωθεν του μηχανήματος (Gandry).

To 1982 εγκαταστάθηκαν μηχανήματα τρίτης γενιάς στην 

Κλινική ÇΆγ. ΠαντελεήμωνÈ, στην ÇΗλεκτρονική ΔιάγνωσηÈ, 

στον ÇΕγκέφαλοÈ και στον ÇΆγιο ΣάββαÈ, που ήταν το πρώτο 

μηχάνημα με δυνατότητα λήψης τομών πάχους 1 mm. Όλα 

τα μηχανήματα αυτά ήταν της εταιρείας Siemens. Η ποιότητα 

των εικόνων βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ ο χρόνος λήψης το-

μών περιορίστηκε στα 5 - 10 δευτερόλεπτα ανά τομή.

Οι πρώτοι ακτινολόγοι με εκπαίδευση στην αξονική τομο-

γραφία και με νόμιμο δικαίωμα λήψης άδειας λειτουργίας 

Ο αξονικός τομογράφος στην Ελλάδα

Συνέχεια από σελ. 20

Συνέχεια στη σελ. 30
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Ο ρόλος της εικονικής κολονοσκόπησης στην κλινική πράξη

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί σημαντική αιτία θα-

νάτου στις αναπτυγμένες χώρες και συνήθως αναπτύσσεται 

σε έδαφος αδενωματώδους πολύποδα1. Ο κίνδυνος ανάπτυ-

ξης καρκίνου είναι ανάλογος με το μέγεθος του πολύποδα: 

<1% για πολύποδες <10 mm, περίπου 2,5% για πολύποδες 

10 - 20 mm και σχεδόν 20% για πολύποδες >20 mm1. Η 

πενταετής επιβίωση ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου 

σε αρχικά στάδια ξεπερνά το 90%, ενώ σε μεταστατική νόσο 

το αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο του 10%2. Ο χρόνος 

που μεσολαβεί έως ότου αναπτυχθεί σε φυσιολογικό παχύ 

έντερο διηθητικός καρκίνος εκτιμάται ότι είναι 10 έτη, ενώ ο 

αντίστοιχος χρόνος για την ανάπτυξη αδενωματώδους πολύ-

ποδα είναι 5 έτη3. Η μακρά προκλινική φάση του καρκίνου 

του παχέος εντέρου δίνει τη δυνατότητα πρόληψής του και 

καθιστά σημαντικό το μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο.

Η εικονική κολονοσκόπηση χρησιμοποιείται εναλλακτικά 

της κλασικής κολονοσκόπησης, ως διαγνωστική εξέταση 

προληπτικού ελέγχου για την ανάδειξη πολυποειδών βλαβών 

στο παχύ έντερο. Μπορεί η κλασική κολονοσκόπηση να θεω-

ρείται ακόμα μέθοδος εκλογής για προληπτικό έλεγχο και για 

διερεύνηση αναιμίας ή συμπτωμάτων από το κατώτερο πεπτι-

κό, ωστόσο αναφέρεται ότι η εξέταση είναι τεχνικά δύσκολη 

σε ποσοστό έως και 10% και παραμένει ατελής ακόμα και 

για έμπειρους ενδοσκόπους, ενώ σε ηλικιωμένους ασθενείς 

το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει έως και 33%4.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της εξέτασης
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης είναι ο πολύ 

καλός καθαρισμός του εντέρου, επειδή τα παραμένοντα κό-

πρανα ή υγρά μπορούν να οδηγήσουν σε διαγνωστικά λάθη. 

Η προετοιμασία είναι η ίδια με αυτήν που απαιτείται στην 

κλασική κολονοσκόπηση και περιλαμβάνει δίαιτα ελάχιστου 

υπολείμματος για δυο ημέρες και χρήση καθαρτικού φαρμά-

κου. Λόγω συχνών προβλημάτων από ατελή καθαρισμό του 

εντέρου, γίνεται προσπάθεια σήμανσης των κοπράνων με τη 

λήψη βαρίου από το στόμα, που επιτρέπει τη διάκριση ενός 

πολύποδα από κόπρανα κολλημένα στο εντερικό τοίχωμα.

Αρχικά τοποθετείται στο ορθό εύκαμπτος καθετήρας, που 

χρησιμεύει για διάταση του εντέρου με τη χορήγηση αέρα ή 

διοξειδίου του άνθρακα. Προτιμάται η χορήγηση διοξειδίου 

του άνθρακα με αντλία, γιατί επιτυγχάνεται σταθερή πίεση, 

προκαλώντας μικρότερο εντερικό σπασμό και συνεπώς καλύ-

τερη διάταση του εντέρου. Επίσης, το διοξείδιο του άνθρακα 

απορροφάται ευκολότερα, προκαλώντας μικρότερη δυσφο-

ρία στον ασθενή μετά το τέλος της εξέτασης. Στη συνέχεια 

λαμβάνονται εικόνες με λεπτές τομές με πολυτομικό αξονικό 

τομογράφο σε πρηνή και ύπτια θέση. Η δεύτερη σειρά εικό-

νων (ύπτια θέση) λαμβάνεται μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 

σκιαγραφικού μέσου, γιατί φαίνεται ότι η χρήση σκιαστικού 

μέσου ενδοφλεβίως βοηθά στην καλύτερη ανάδειξη των μι-

κρότερων πολυπόδων, των επίπεδων αλλοιώσεων καθώς και 

της διήθησης του εντερικού τοιχώματος.

Αφού ληφθούν τα δεδομένα σε πρηνή και ύπτια θέση, με-

ταφέρονται σε σταθμό επεξεργασίας για την ανασύνθεση 

των εικόνων. Η μελέτη του εντέρου γίνεται στις τρισδιάστατες 

ανασυνθέσεις της εικονικής κολονοσκόπησης καθώς και στις 

εικόνες δύο διαστάσεων της αξονικής τομογραφίας (εικόνα 

1). Η ανασύνθεση των δεδομένων πραγματοποιείται σε το-

μές πάχους 5 mm για τη μελέτη δομών εκτός του παχέος 

εντέρου.

Αποτελέσματα
Η ευαισθησία της εικονικής κολονοσκόπησης για την ανάδει-

ξη πολύποδα μεγέθους ≥10 mm είναι 90% (η ειδικότητα της 

μεθόδου προσεγγίζει το 100%), ενώ μειώνεται σημαντικά 

για την ανάδειξη πολύποδα <10 mm3. Σε πρόσφατη μελέτη6 

1.233 ασυμπτωματικών ενηλίκων, που υπεβλήθησαν την ίδια 

Δημήτριος Κεχαγιάς 
Ακτινολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
dkehagias@hotmail.com

Εικ. 1.  Η τρισδιάστατη εικονική κολονοσκόπηση (α) και η στε-
φανιαία δύο διαστάσεων εικόνα (β) αναδεικνύουν πολύποδα στο 
εγκάρσιο κόλο.

1α. 1β.
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μέρα σε εικονική κολονοσκόπηση και σε κλασική κολονοσκό-

πηση, βρέθηκε ότι η ακρίβεια της εικονικής κολονοσκόπησης 

στην ανεύρεση πολυπόδων ≥10 mm ήταν μεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη της κλασικής κολονοσκόπησης (92% έναντι 

88%). Η κλασική κολονοσκόπηση υπερτερούσε στην ανά-

δειξη πολυπόδων όταν ως κριτήριο θεωρούνταν μέγεθος 

≥6 mm (90% έναντι 86%). Επιπλέον, στην εικονική κολο-

νοσκόπηση διαγνώστηκαν 5 (0,4%) κακοήθεις όγκοι εκτός 

του εντέρου. Σε μεταανάλυση6 του 2005 συγκεντρώθηκαν 

τα δεδομένα από 33 δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με 

την εικονική κολονοσκόπηση (περίπου 6.400 ασθενείς συ-

νολικά). Η ειδικότητα της μεθόδου βρέθηκε σταθερά υψηλή 

(92% - 97%) για πολύποδες κάθε μεγέθους, ενώ η ευαισθη-

σία ήταν μικρή για πολύποδες <6 mm (41%), σημαντικά υ-

ψηλότερη για πολύποδες 6 - 9 mm και ικανοποιητικά υψηλή 

για πολύποδες >9 mm.

Σύγκριση εικονικής και κλασικής 
κολονοσκόπησης
Η εικονική κολονοσκόπηση είναι μη επεμβατική μέθοδος, 

καλά ανεκτή από τον ασθενή, δεν απαιτεί τη χορήγηση κα-

ταστολής και είναι χαμηλότερου κόστους από την κλασική 

κολονοσκόπηση. Ο κίνδυνος διάτρησης του παχέος εντέρου 

είναι πολύ μικρός και αποτελεί σχεδόν τη μοναδική επιπλοκή 

της διαδικασίας. Σε 11.870 εξετάσεις εικονικής κολονοσκό-

πησης που πραγματοποιήθηκαν σε 11 διαφορετικά ιατρικά 

κέντρα παρουσιάστηκαν 7 περιπτώσεις διάτρησης του πα-

χέος εντέρου (0,059%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό κατά 

την κλασική κολονοσκόπηση υπολογίζεται περίπου σε 0,1% 

- 0,2%7,8. Περισσότερο σημαντικό είναι ότι οι περιπτώσεις 

διάτρησης του εντέρου που οφείλονταν στην κλασική κολο-

νοσκόπηση κατέληξαν συχνότερα στο χειρουργείο, ή ακόμη 

και στο θάνατο, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της εικονικής 

κολονοσκόπησης8.

Η εικονική κολονοσκόπηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

ασθενείς όπου η κλασική κολονοσκόπηση αντενδείκνυται 

(αντιπηκτική αγωγή, καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

από την καταστολή) ή δεν ολοκληρώθηκε (λόγω έντονου 

σπασμού, συμφύσεων, δολιχόκολου, γωνίωσης των εντε-

ρικών ελίκων, εκκολπωμάτωσης). Επιπλέον, σε ασθενείς 

με αποφρακτικό καρκίνο του παχέος εντέρου, η κλασική 

κολονοσκόπηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και η πιθανή 

ύπαρξη και άλλου καρκίνου κεντρικότερα (ποσοστό 2% - 

7,1%) δεν ελέγχεται9. Στις περιπτώσεις αυτές σκόπιμη θεω-

ρείται η προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς με εικονική 

κολονοσκόπηση.

Ο κύριος περιορισμός της εικονικής κολονοσκόπησης εί-

ναι η δόση της ακτινοβολίας, η οποία είναι σχετικά υψηλή, 

επειδή η εξέταση πραγματοποιείται σε πρηνή και ύπτια θέ-

ση και με λεπτές τομές. Η χρήση ειδικών πρωτοκόλλων που 

επιτρέπει υψηλή αντίθεση μεταξύ του ενδαυλικού αέρα και 

του εντερικού τοιχώματος και η εξέλιξη των πολυτομικών 

τομογράφων συντελούν στη σημαντική μείωση της ακτινο-

βολίας (σε επίπεδα μικρότερα της διαγνωστικής αξονικής το-

μογραφίας), χωρίς να επηρεάζεται η διαγνωστική ακρίβεια10. 

Τέλος, η εικονική κολονοσκόπηση είναι διαγνωστική και όχι 

θεραπευτική τεχνική. Συνεπώς όλοι οι ασθενείς στους οποί-

ους θα αναδειχθεί πολύποδας, θα χρειαστεί να υποβληθούν 

σε κλασική κολονοσκόπηση για αφαίρεση και παθολογοανα-

τομική εξέταση αυτού.

Συμπερασματικά, η εικονική κολονοσκόπηση είναι α-

σφαλής μέθοδος για την απεικόνιση του παχέος εντέρου 

με ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας ανάλογα με αυτά της 

κλασικής κολονοσκόπησης. Η υψηλή αρνητική προγνωστική 

αξία της μεθόδου μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη των α-

σθενών που έχουν πολύποδες στο παχύ έντερο και συνεπώς 

να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των αρνητικών κλασικών 

κολονοσκοπήσεων.

Abstract
Kechagias D. Virtual Colonoscopy in clinical practice. Iatrika Analecta 2009, 3:28-30

Virtual Colonoscopy is an emerging noninvasive imaging technique for colorectal polyp and cancer detection. The 

sensitivity and specificity of Virtual Colonoscopy is at least equal to Conventional Colonoscopy in the detection of polyps 

≥10 mm; moreover, Virtual Colonoscopy depicts extracolonic abnormalities, probably clinically significant. Advances 

in technology and the increasing experience of radiologists improve continuously the diagnostic accuracy of the method. 

The results are promising and it seems that Virtual Colonoscopy has to play a significant role as a screening test and in 

evaluation of colorectal cancer.
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τομογράφων μέχρι το 1981 ήταν οι: Αίας Γεωργίου, Κυριά-

κος Στριγγάρης, Σταμάτης Τρακάδας, Νικόλαος Παντελιάδης, 

Αθανάσιος Γουλιάμος, Άγγελος Καλοβιδούρης και Ιωάννης 

Ανδρέου.

Μετά το 1982 υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη της μεθόδου 

που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενώ εγκαταστάθηκαν εκατο-

ντάδες αξονικοί τομογράφοι διαφόρων δυνατοτήτων σε όλα 

σχεδόν τα νοσοκομεία (πανεπιστημιακά, κρατικά, ιδιωτικά) 

αλλά και σε πάρα πολλά μικρά ή μεγάλα διαγνωστικά κέντρα 

σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη συμπρωτεύουσα, ο πρώτος αξονικός τομογράφος (της 

Pfeizer), εγκαταστάθηκε το 1978 από τον ακτινολόγο Λεωνί-

δα Κελέκη στην οδό Τσιμισκή. Έπειτα από μία διετία εγκατέ-

στησε αξονικό τομογράφο (της Siemens) στο νοσοκομείο ÇΑγ. 

ΣοφίαÈ ο μετέπειτα καθηγητής Νευρολογίας Νικόλαος Βλα-

ϊκίδης. Στη συνέχεια λειτούργησαν αξονικούς τομογράφους 

εταιρείες όπως η ÇΕυρωδιάγνωσηÈ και η ÇEuromedicaÈ, κα-

θώς και ιδιώτες ακτινολόγοι με εκπαίδευση στην αξονική 

τομογραφία, όπως ο Βασίλης Κελεμουρίδης που εγκατέστησε 

αξονικό τομογράφο το 1989 στην οδό Εγνατίας.

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ο πρώτος αξονικός τομογράφος 

λειτούργησε το 1986 υπό την επιστημονική διεύθυνση του 

Ιωάννη Ανδρέου. Σήμερα λειτουργούν στο νοσοκομείο μας 

τρεις αξονικοί τομογράφοι τελευταίου τύπου. Με τα σύγχρο-

να μηχανήματα, η κάλυψη της επιθυμητής προς εξέταση πε-

ριοχής του σώματος γίνεται σε 5 - 15 δευτερόλεπτα, με τομές 

πάχους μέχρι και 0,5 χιλιοστό.

Λόγω των δυνατοτήτων αυτών σήμερα, μπορούμε χειριζό-

μενοι εικόνες, να κάνουμε αγγειογραφίες σε όλο το σώμα και 

στον εγκέφαλο, στεφανιογραφίες αλλά και τρισδιάστατες α-

πεικονίσεις, που πολύ λίγο απέχουν από αυτές του υπάρχουν 

στους κλασικούς άτλαντες.

Η αξονική τομογραφία, όσο καμία άλλη μέθοδος, άλλαξε 

ριζικά την απεικονιστική διερεύνηση πολλών παθήσεων.

Ο αξονικός τομογράφος στην Ελλάδα

Ιωάννης Ανδρέου, Ακτινολόγος
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Η σύγχρονη τεχνολογία στην ακτινοθεραπεία 
του καρκίνου του προστάτη

Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται στη ριζική θεραπεία του ε-

ντοπισμένου καρκίνου του προστάτη εδώ και έναν αιώνα πε-

ρίπου. Έχουν αναπτυχθεί δύο μέθοδοι, η κλασική εξωτερική 

ακτινοθεραπεία και η ενδοϊστική βραχυθεραπεία. Σύμφωνα 

με στοιχεία του αμερικανικού National Cancer Institute (NCI) 

το 60% των ασθενών με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη 

αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπευτική αγωγή (εξωτερική ή 

βραχυθεραπεία).

Ένας στους έξι άνδρες διαγιγνώσκεται με καρκίνο του προ-

στάτη. Τα 2/3 των ασθενών είναι κατά τη διάγνωση 45 - 75 

ετών. Χάρη στο συστηματικό έλεγχο του προστατικού αντι-

γόνου (PSA), στο 70% των ασθενών η νόσος είναι σε πρώιμο 

στάδιο, στο οποίο το προσδόκιμο επιβίωσης είναι υψηλό. 

Επομένως, η θεραπευτική προσέγγιση προσανατολίζεται σε 

μεθόδους που προσφέρουν τα καλύτερα άμεσα και μακρο-

πρόθεσμα αποτελέσματα, με τις λιγότερες παρενέργειες. 

Με τη χρήση των γραμμικών επιταχυντών υψηλής ενέργει-

ας, του διορθικού υπερηχογραφήματος και των ειδικών λο-

γισμικών προγραμμάτων, καθίσταται εφικτή η τρισδιάστατη 

απεικόνιση των ορίων του προστάτη αδένα και η σύμμορφη 

τεχνική κατά την εφαρμογή της εξωτερικής ακτινοθεραπευ-

τικής αγωγής και της βραχυθεραπείας. 

Η σύμμορφος τεχνική (3D-conformal) (εικόνα 1) στοχεύει 

στην ομοιόμορφη ακτινοβόληση του προστάτη αδένα και 

στην προστασία των ευαίσθητων οργάνων που γειτνιάζουν, 

το ορθό και την ουροδόχο κύστη.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ακτινοθεραπείας εξαρτάται 

από τη συνολική δόση, επομένως η κλιμάκωσή της είναι ση-

μαντική. Η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT) 

(εικόνα 2) συμβάλλει στη διαμόρφωση της δέσμης ακτινοβο-

λίας σύμμορφα στις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ασθενούς, 

με τελικό σκοπό την υψηλότερη έκθεση του καρκίνου στην 

ακτινοβολία και τη μέγιστη προστασία των πέριξ υγιών ιστών.

Η καθημερινή ακριβής στόχευση διασφαλίζεται με τη βο-

ήθεια προηγμένων συστημάτων απεικονιστικά κατευθυνόμε-

νης ακτινοθεραπείας (IGRT), δηλαδή γραμμικούς επιταχυντές 

με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικής απεικόνισης (EPID) 

και αξονικό τομογράφο (CBCT), για τον ακριβή τρισδιάστατο 

προσδιορισμό της ακτινοβολούμενης περιοχής. 

Η ενδοϊστική εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων ιωδίου (Ι125), 

μέθοδος Real Time, πραγματοποιείται σε μία μόνο συνεδρία 

με χαμηλή νοσηρότητα και συγκρίσιμα μακροπρόθεσμα θερα-

πευτικά αποτελέσματα με εκείνα της ριζικής προστατεκτομής 

και της εξωτερικής ακτινοβολίας και επιλέγεται όλο και συχνό-

τερα στην Αμερική και στην Ευρώπη για τη ριζική αντιμετώπι-

ση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. 

Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (εξωκαψική επέκταση της 

νόσου Gleason-score�7) ο συνδυασμός βραχυθεραπείας 

και σύμμορφης εξωτερικής ακτινοβολίας επιτυγχάνει τα υ-

ψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στη δεκαετία (85% - 90%) σε 

σύγκριση με κάθε μεμονωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση 

(40% - 60%). Τα ποσοστά αυτά προσεγγίζουν εκείνα των 

ασθενών χαμηλού κινδύνου (95% - 98%). 

Η νοσηρότητα μετά την ακτινοθεραπεία ή βραχυθεραπεία 

παραμένει χαμηλή και παροδική. Ήπια δυσουρικά ενοχλήμα-

τα εμφανίζει το 1/3 των ασθενών και εντονότερα λιγότερο α-

πό 5%. Αξιοσημείωτη παροδική συμπτωματολογία του ορθού 

εμφανίζει το 10% των ασθενών, ενώ στυτική δυσλειτουργία 

εμφανίζει λιγότερο από το 15%. 

Με την ακτινοθεραπευτική ογκολογική αγωγή, ο ασθενής 

με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη χαμηλού ή υψηλού κιν-

δύνου αντιμετωπίζεται αναίμακτα και αποτελεσματικά, δια-

τηρώντας την ποιότητα της ζωής του.

Δέσποινα Κατσώχη 
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
d.katsochi@hygeia.gr

Εικ. 1. Εμφύτευση ραδιενερ-
γών κόκκων ιωδίου. (α) Κατανο-
μή ισοδοσιακών καμπυλών κα-
τά τη διάρκεια της εμφύτευσης 
με τη βοήθεια του διορθικού 
υπερήχου. (β) Τρισδιάστατη 
κατανομή. (γ) Ακτινογραφική 
απεικόνιση άμεσα μετεγχει-
ρητικά (δ) Μετεμφυτευτικός έ-
λεγχος με αξονική τομογραφία 
ένα μήνα μετά.

1α.

1γ.

1β.

1δ.

2. Εικ. 2.  Σχεδιασμός εξωτερικής 
ακτινοθεραπείας για σύμμορ-
φο διαμορφούμενης έντασης 
ακτινοβολία IMRT.

Η σύγχρονη τεχνολογία στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου του προστάτη
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Abstract
Katsochi D. Modern techniques in prostate cancer radiation therapy, Iatrika Analekta 2009, 3:31-32

Radiation therapy is a common treatment approach in patients with localized prostate cancer. There are two 

radiotherapeutical approaches; external beam radiation and brachytherapy. External beam radiotherapy with new 

sophisticate 3-D conformal treatment planning and new technology linear accelerators, with integrated cone beam 

computer tomography, can apply safely high radiation doses. For more accuracy the treatment plan with intensity 

modulated radiation therapy IMRT can lead to further dose escalation and more protection to the surrounding tissues. 

Brachytherapy (transperineal ultrasound guided radioiodine seeds implantation) is another safe approach for locally 

confined lesions with minimal side effects. In patients with locally advanced prostate cancer the combination of the two 

modalities external beam radiotherapy and brachytherapy shows the longest term survival.

Στόχευση των Çεν τω βάθειÈ πυρήνων εγκεφάλου
για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον
Για την εντόπιση των πυρήνων και το σχεδιασμό της εμ-
φύτευσης ηλεκτροδίων για Çεν τω βάθειÈ εγκεφαλική δι-
έγερση (DBS) χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής 
με ειδικό λογισμικό σχεδιασμού. Με τη χρήση αυτού του 
λογισμικού, γίνονται η εικονική στόχευση των πυρήνων και 
η χάραξη ασφαλούς πορείας διείσδυσης από το τριχωτό 
της κεφαλής μέχρι τον πυρήνα-στόχο. Σε ασθενείς με νό-
σο του Πάρκινσον, στόχος είναι ο υποθαλαμικός πυρήνας 
(STN). Η απεικονιστική εξέταση που χρειάζεται για τη στό-
χευση, είναι η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (MRI) με 
οριζόντιο προσανατολισμό των εικόνων και Τ2 ακολουθία 
με πάχος τομής 1,2 mm και συνολικά 50 τομές. Χρησιμο-
ποιείται, επίσης, και ακολουθία Τ1, με πάχος τομής 1 mm, 
χωρίς ενδιάμεσο κενό μεταξύ των τομών, για όλο το κρανίο 
και αφού έχει προηγηθεί η χορήγηση διπλάσιας δόσης πα-
ραμαγνητικής ουσίας για το αντίστοιχο βάρος σώματος. Οι 
τομές συνήθως είναι 140 με 160. Σε όλους τους ασθενείς ο 

σχεδιασμός (εικόνα 1) διενεργείται την προηγούμενη ημέρα 
του χειρουργείου, ενώ οι συντεταγμένες στόχευσης και οι 

Εικ. 1.  Εμφανίζο-
νται τέσσερα πα-
ράθυρα. Στο πρώ-
το άνω αριστερά 
παράγεται τρισ-
διάστατη απεικό-
νιση της κεφαλής 
του ασθενούς που 
προέρχεται από τη 
μίξη των απεικονί-
σεων. Στα άλλα 
τρία παράθυρα 
μπορεί να εμφανι-
στούν οι οριζόντι-
ες τομές της ο-
ποιασδήποτε ακο-
λουθίας Τ1, Τ2 ή 
CT και από ανασύνθεση, οι στεφανιαίες και οι οβελιαίες τομές. 
Συγκεκριμένα, βλέπουμε τη στόχευση των πυρήνων STN & PPN σε 
ακολουθία Τ2, όπου ο STN είναι εύκολα αναγνωρίσιμος λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας των κυττάρων αυτού του πυρήνα σε 
σίδηρο. 

Συνέχεια στη σελ. 35
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Υπερηχητική παναρτηριογραφία - TRIPLEX αγγείων

Η υπερηχογραφική εξέταση των αρτηριών ολόκληρου του 

ανθρώπινου σώματος γίνεται ανώδυνα, αναίμακτα και δεν 

απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Η εξέ-

ταση ενδείκνυται σε ασθενείς με συμπτώματα ισχαιμίας, σε 

άτομα με ασυμπτωματικό τραχηλικό φύσημα ή σε ασθενείς 

με υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων, όπως υποψή-

φιους για παράκαμψη (bypass) στεφανιαίων ή περιφερικών 

αγγείων, αορτής, λαγονίων.

Η υπερηχητική παναρτηριογραφία περιλαμβάνει τον έλεγ-

χο όλων σχεδόν των αρτηριών του ανθρώπου (εικόνα 1), και 

κυρίως:

n	Των ενδοκρανιακών αρτηριακών στελεχών: της πρόσθι-

ας, της μέσης, της οπίσθιας και της βασικής εγκεφαλικής 

αρτηρίας.

n	Των εξωκρανιακών αρτηριακών στελεχών του τραχήλου: 

της κοινής, της έξω και έσω καρωτίδος και της σπονδυλικής 

αρτηρίας.

n	Της κοιλιακής αορτής, του διχασμού της κοιλιακής αορτής, 

των λαγονίων, μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών.

Η εξέταση περιλαμβάνει, επίσης, τον υπολογισμό του δεί-

κτη της αρτηριακής πιέσεως στα σφυρά, που είναι ο λόγος 

της αρτηριακής πιέσεως της ραχιαίας του ποδός αρτηρίας ή 

της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας προς την αρτηριακή πίεση 

της βραχιονίου αρτηρίας, καθώς και ο έλεγχος των αρτηριών 

του πέους.

Έλεγχος ενδοκρανιακών αρτηριών
Ο έλεγχος της ενδοκρανιακής κυκλοφορίας γίνεται με 

Doppler, το οποίο διαθέτει πομποδέκτη των 2 MgHz με τη 

δυνατότητα να διαπερνά τα οστά του κρανίου και να ανιχνεύ-

ει τους ενδοκρανιακούς αρτηριακούς κλάδους.

Οι ενδείξεις για τη μελέτη των ενδοκρανιακών αρτηριακών 

κλάδων είναι κυρίως οι ακόλουθες:

n	Αξιολόγηση της παραπλεύρου κυκλοφορίας.

n	Επιλογή και έλεγχος της θεραπευτικής αγωγής. 

n	Αποκάλυψη υψηλής ενδοκρανιακής πιέσεως.

n	Διάγνωση των αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών. 

n	Διάγνωση διαταραχών της αυτορρυθμίσεως.

n	Μακροχρόνια παρακολούθηση. 

n	Εκλογή του χρόνου για εγκεφαλοαγγειακή επέμβαση.

n	Συνεχής παρακολούθηση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρί-

ας κατά τη διάρκεια επέμβασης.

n	Μετεγχειρητική παρακολούθηση της εγκεφαλοαγγειακής 

επεμβάσεως.

n	Προεγχειρητικός έλεγχος για νευροακτινολογικές 

επεμβάσεις.

n	Έλεγχος του αγγειοσπασμού κατά τη διάρκεια εγκεφαλι-

κής αιμορραγίας.

n	Εκλογή του χρόνου για αγγειογραφία.

Duplex - Triplex εξέταση καρωτίδων
Η Duplex και η Triplex εξέταση δίνει υψηλής ανάλυσης εικό-

Νικόλαος Παγκράτης 
Αγγειοχειρουργός, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
pancrati@otenet.gr

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΥ

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗ 30%

 ΣΤΕΝΩΣΗ 60% ΣΤΕΝΩΣΗ 90%

Εικ. 2.  Σχηματική παράσταση αυλού αγγείου με αθηρωματική 
πλάκα, η οποία προκαλεί προοδευτικά αυξανόμενη στένωση του 
αυλού του αγγείου.

Εικ. 1.  Σχηματική απεικόνιση προσφιλών θέσεων αρτηριοσκληρυ-
ντικών αλλοιώσεων.

Υπερηχητική παναρτηριογραφία - TRIPLEX αγγείων
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Εικ. 6.  Απεικόνιση ανευρύσμα-
τος κοιλιακής αορτής σε εγκάρ-
σια διατομή.

Εικ. 3.  Καρωτιδικός διχασμός 
σε triplex εξέταση.

Εικ. 5.  Μικτή αθηρωματική 
πλάκα κοινής καρωτίδος.

Εικ. 4.  Μικτή αθηρωματική 
πλάκα καρωτιδικού διχασμού.

3. 4. 5. 6.

νες σε πραγματικό χρόνο (real-time) και έτσι καθιστά δυνατή 

την ταχεία εξέταση της ανατομίας του αγγείου, την αποκάλυψη 

και εκτίμηση των αθηρωματικών αλλοιώσεων και την απεικό-

νιση της υφής και της σύνθεσης της αθηρωματικής πλάκας 

(εικόνες 2, 3, 4, 5 και 8).

Η συμβολή του τμήματος αγγειολογίας αφορά στην περι-

γραφή και αξιολόγηση της ενδοθηλιακής νόσου του καρωτι-

δικού συστήματος, η οποία αποτελεί πρώιμη εκδήλωση της 

αθηρωματικής νόσου και έχει μεγάλη σημασία για την παρα-

κολούθηση της εξέλιξής της. Η υψηλή ανάλυση της εικόνας 

δίνει τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί υπάρχουσα εξέλκωση 

στην επιφάνεια της αθηρωματικής πλάκας και να εντοπισθεί 

αιμορραγία στο εσωτερικό της εξελκωμένης πλάκας.

Η Triplex εξέταση γίνεται ακριβώς όπως και η Duplex, με 

τη διαφορά ότι η αιματική ροή στον αυλό του αγγείου απει-

κονίζεται έγχρωμα. Θεωρείται πιο αξιόπιστη μέθοδος για την 

ανάδειξη επιθρόμβωσης αθηρωματικής πλάκας ή πρόσφα-

του τοιχωματικού θρόμβου.

Μελέτη κοιλιακής αορτής
H ιδεώδης υπερηχοτομογραφική εξέταση της αορτής συνί-

σταται στη στατική και real-time B.mode εξέταση. Η στατική 

εξέταση συνίσταται στην ολική απεικόνιση της αορτής και 

των ιστών γύρω από αυτήν. Επιτρέπει την ανίχνευση ανευρύ-

σματος ή ανευρυσματικής διατάσεως, τη μέτρηση της ολικής 

διαμέτρου της αορτής και της διαμέτρου του αυλού αυτής 

(εικόνα 6).

Η κοιλιακή αορτή σε όλη την πορεία της έχει διάμετρο 

μικρότερη από 3 εκ. Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής 

είναι η πιο κοινή παθολογική κατάσταση και εντοπίζεται 

στο 2% - 3% των ατόμων. Η αρτηριοσκλήρυνση είναι η πιο 

συχνή αιτία του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής, χωρίς 

να αποκλείονται και άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες, όπως το 

τραύμα ή η φλεγμονή. Το 98% των κοιλιακών ανευρυσμάτων 

είναι σακοειδή ή ατρακτοειδή και δημιουργούνται κάτω από 

το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών.

Η ασβέστωση της κοιλιακής αορτής ακτινογραφικά απει-

κονίζεται μόνο στο 55% των περιπτώσεων, ενώ με τους υπε-

ρήχους στο 85% - 90%.

Η ικανοποιητική απεικόνιση των νεφρικών αρτηριών απαι-

τεί εμπειρία.

Έλεγχος λαγονίων, μηριαίων και  
ιγνυακών αρτηριών
Οι αλλοιώσεις που προκαλούν απόφραξη των λαγονίων 

αρτηριών παρουσιάζονται κατά τη στατική ανίχνευση, ενώ 

η triplex εξέταση παρέχει τη δυνατότητα να καθοριστούν 

επακριβώς οι αρτηριοσκληρυντικές αλλοιώσεις και οι δι-

αταραχές της αιματικής ροής με ακρίβεια 90% - 96%. Η 

ακρίβεια της μεθόδου για τη μηριαία και ιγνυακή αρτηρία 

είναι 100%. Η μηριαία αρτηρία είναι περιοχή συχνών αθη-

ρωματικών αλλοιώσεων και ανευρυσματικής νόσου (εικόνα 

7). Με την duplex - triplex εξέταση καθορίζεται επακριβώς 

η έκταση των αθηρωματικών αλλοιώσεων και οι διαστάσεις 

του ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας.

Η ακρίβεια με την οποία αναδεικνύονται υπερηχοτομο-

γραφικώς οι αλλοιώσεις των αρτηριών καθιστά τις μεθόδους 

αυτές ιδανικές για τον συστηματικό προληπτικό έλεγχο 

ατόμων άνω των 40 ετών. Έτσι, όχι μόνο προλαμβάνονται 

εγκεφαλικά επεισόδια και ακρωτηριασμοί, αλλά υπάρχει 

συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της αρτηριοπάθειας 

και αποφεύγονται οι δυσμενείς συνέπειες. Κάθε ηλικιωμένος 

ασθενής, ανεξαρτήτως της πάθησης για την οποία παρακο-

λουθείται, μελετάται ή πρόκειται να χειρουργηθεί, θα πρέπει 

να υποβάλλεται σε πλήρη αγγειολογική εξέταση.

Η εξέταση ενός ασθενούς με τα σύγχρονα μέσα σε 

Εικ. 8.  Απεικόνιση κοινής κα-
ρωτίδος χωρίς αλλοιώσεις.

Εικ. 7.  Απεικόνιση μεγάλης α-
θηρωματικής πλάκας μηριαίας 
αρτηρίας.

7. 8.

Υπερηχητική παναρτηριογραφία - TRIPLEX αγγείων
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πλήρως εξοπλισμένο αγγειολογικό κέντρο μπορεί να απο-

καλύψει ασυμπτωματική αγγειακή βλάβη, όπως στένωση 

καρωτίδων, στεφανιαία νόσο ή ισχαιμία των κάτω άκρων 

και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Η εξέταση είναι εύκολη, 

ακίνδυνη, γίνεται γρήγορα, απαιτεί μικρή δαπάνη και μπο-

ρεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Επιπλέον, παρέχει 

πληροφορίες για την κατάσταση του τοιχώματος του αγγεί-

ου (είναι ο μοναδικός τρόπος ελέγχου του τοιχώματος του 

αγγείου, πλην της ιστολογικής εξέτασης) και δίνει άριστες 

πληροφορίες για την αιματική ροή (ταχύτητα, στροβιλισμό, 

διεύθυνση).

Συμπερασματικά, η υπερηχητική παναρτηριογραφία πα-

ρέχει τη δυνατότητα καλύτερης αξιολόγησης των αγγειακών 

νόσων, αναίμακτα, ανώδυνα και ακίνδυνα και προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή διάγνωση, βασισμένη σε ακριβείς ανατο-

μικές και αιμοδυναμικές πληροφορίες που αφορούν τις αρ-

τηρίες ολόκληρου του αρτηριακού δέντρου του ανθρώπινου 

σώματος.

Abstract
Pancratis N. Panarterial ultrasonography. Iatrika Analekta 2009, 3:31-33

Panarterial ultrasonography is a handy diagnostic tool, inexpensive, painless, bloodless, safe for the patient, providing 

accurate anatomic and hemodynamic diagnostic information on most arterial diseases. It is recommended for all patients 

with symptoms and signs of ischemia, patients in high risk for cerebral stroke and those suffering from occlusive arterial 

disease of inferior extremities.

Στόχευση των Çεν τω βάθειÈ πυρήνων εγκεφάλου
για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον
δύο γωνίες που ορίζουν το σημείο ασφαλούς διείσδυσης 
λαμβάνονται έπειτα από επεξεργασία με το λογισμικό και 
αφού στην κεφαλή του ασθενούς την ημέρα του χειρουργεί-
ου έχει προσαρμοστεί η στερεοτακτική στεφάνη. Μετά την 
τοποθέτηση εφαρμόζεται πάνω σε αυτήν το στερεοτακτι-
κό σύστημα αναφοράς (BRW ή Luminant) και διενεργείται 
Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου (CT) με τομές ανά 1 mm 
και το πεδίο θέασης είναι τέτοιο ώστε στην απεικόνιση να 
συμπεριληφθούν και τα ίχνη από την παρουσία του στερε-
οτακτικού συστήματος. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή θα γίνει συμψηφισμός των απεικονίσεων CT 

και του πλάνου θεραπείας που έχει πραγματοποιηθεί στην 
Τ2 MRI (Fusion) ώστε να υπάρχει γεωμετρική στερεοτακτι-
κή ακρίβεια με ανατομική λεπτομέρεια για τη στόχευση. Με 
την ολοκλήρωση του συμψηφισμού το λογισμικό παράγει 
συντεταγμένες Χ, Ψ, Ζ και δύο γωνίες που καθορίζουν τη θέ-
ση του στόχου και του σημείου προσπέλασης, που ορίζεται 
από το στερεοτακτικό σύστημα αναφοράς το οποίο προα-
ναφέρθηκε. Οι θέσεις αυτές είναι δυνατό να αναπαραχθούν 
με μεγίστη ακρίβεια της τάξης του 0,3 mm, από τα στερεο-
τακτικά εξαρτήματα που προσαρμόζονται επί της στεφάνης 
του ασθενούς και κατευθύνουν τα ηλεκτρόδια στο στόχο.

Χαράλαμπος Ε. Στρογγυλός, Νευροχειρουργός
Χρήστος Γ. Χρυσικόπουλος, Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής 

Συνέχεια από σελ. 32
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Ακτινολογική μελέτη του λεπτού εντέρου με εντερόκλυση

Η εντερόκλυση επιτρέπει την ομοιόμορφη σκιαγράφηση 

ολοκλήρου του λεπτού εντέρου και τη λήψη πανοραμικών 

ακτινογραφιών. Είναι η πλέον ενδεδειγμένη ακτινολογική 

μέθοδος για τη διάγνωση παθήσεων του λεπτού εντέρου, 

όπως η νόσος του Crohn, οι φλεγμονές, οι στενώσεις, οι πο-

λύποδες, το καρκινοειδές και οι κακοήθεις όγκοι του λεπτού 

εντέρου, καθώς και το σύνδρομο Peutz - Jeghers.

Η εντερόκλυση αντενδείκνυται σε περιπτώσεις διατρήσε-

ως του εντέρου, σε πλήρη απόφραξη του παχέος εντέρου 

και σε εγκυμοσύνη.

Τεχνική
Την προηγουμένη ημέρα ο ασθενής λαμβάνει ένα ήπιο κα-

θαρτικό και παραμένει νηστικός μέχρι την ώρα της εξέτασης. 

Η εξέταση αρχίζει με τη μελέτη της απλής ακτινογραφίας της 

κοιλίας, η οποία θα αποκλείσει την περίπτωση αποφράξεως 

του λεπτού εντέρου. Ακολούθως λαμβάνεται δεύτερη ακτι-

νογραφία κοιλίας σε όρθια θέση, που πρέπει να συμπεριλαμ-

βάνει και τα ημιδιαφράγματα, ώστε να απεικονισθεί η τυχόν 

ύπαρξη αέρος υποδιαφραγματικά, ενδεικτική διάτρησης.

Έπειτα από τοπική αναισθησία, τοποθετείται διά της ρινός 

ή του στοματοφάρυγγος ο ειδικός καθετήρας Bilbao - Dotter. 

Με κατάλληλες κινήσεις ο καθετήρας προωθείται μέχρι την 

αγκύλη του δωδεκαδακτύλου, αντιστοίχως προς την αγκύλη 

του Τreitz.

Στη συνέχεια χορηγείται θειικό βάριο, περίπου 200 cc, 

ακολουθεί χορήγηση αέρος ή ύδατος, σε μια προσπάθεια να 

προωθηθεί, χωρίς να κατατμηθεί η σκιογόνος ουσία στα τμή-

ματα της νήστιδος και ακολούθως του ειλεού. Με τον τρόπο 

αυτό, επιτυγχάνεται ικανοποιητική διάταση των εντερικών 

ελίκων και επάλειψη όλων των τμημάτων του λεπτού εντέρου 

με τη σκιογόνο ουσία.

Η εξέταση τελειώνει με τη σκιαγράφηση του τελικού ειλε-

ού και την είσοδο της σκιογόνου ουσίας στο παχύ έντερο.

Σε όλη τη διάρκεια της εξετάσεως λαμβάνονται κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα ακτινογραφίες, πολλές φορές και σκο-

πευτικές, για τη σωστή απεικόνιση όλων των εντερικών τμη-

μάτων και την ανάδειξη τυχόν παθολογικών βλαβών, ώστε να 

διευκολυνθεί η μετέπειτα ακτινολογική μελέτη.

Κριτήριο ορθής εξετάσεως είναι η απεικόνιση όλων των 

εντερικών ελίκων με ιδιαίτερη προσοχή στην τελευταία έλικα 

του ειλεού, δηλαδή τον τελικό ειλεό και την ειλεοτυφλική 

βαλβίδα.

Ακτινολογικά ευρήματα
Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως στη νόσο του Crohn, 

αναδεικνύονται εξελκώσεις του βλεννογόνου που λαμβά-

νουν τη μορφή πλακόστρωτου (Cobble Stone), ή στενώσεις 

συνεπεία ινωδών εξεργασιών και πιθανά συρίγγια. Η νόσος 

του Crohn χαρακτηριστικά εντοπίζεται στον τελικό ειλεό, ό-

μως είναι δυνατόν να εντοπίζεται και σε άλλα τμήματα του 

πεπτικού συστήματος (εικόνες 2, 3 και 7).

Σκοπός της ακτινολογικής εξέτασης του λεπτού εντέρου 

είναι η ανάδειξη και η επιβεβαίωση της κλινική διάγνωσης, 

η οποία έχει τεθεί με βάση τα κλινικά και εργαστηριακά 

ευρήματα, η ανάδειξη της έκτασης του προβλήματος και οι 

ενδεχόμενες επιπλοκές (στενώσεις και συρίγγια).

Φλεγμονές του εντέρου, όπως αυτές που οφείλονται σε 

φυματίωση ή Yersinia, είναι πολύ δύσκολο ακτινολογικά να 

διαφοροδιαγνωστούν από τη νόσο του Crohn.

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του λεπτού εντέρου είναι σπάνιοι 

(εικόνα 6). Συνήθως πρόκειται για μεταστάσεις, οι οποίες εκ 

Ιωάννης Τσουτσάνης, Σωκράτης Γαβριηλίδης
Ακτινολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
jtsoutsanis@hygeia.gr

Εικ. 1.  Καθετήρας Βilbao-Dotter.

1.
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2. 3. 4.

Εικ. 5.  Μεγάλο έλλειμμα σκιαστικού, οφει-
λόμενο σε καρκινοειδές λεπτού εντέρου.

5.

Εικ. 6.  Εικόνα Çδαγκωμένου μήλουÈ (βέ-
λη), χαρακτηριστική καρκίνου του λεπτού 
εντέρου.

6.

Εικ. 7.  Στένωση του αυλού (βέλη) και οίδημα 
της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, χαρακτηριστική 
εικόνα νόσου του Crohn.

7.

Abstract
Tsoutsanis I., Gavriilides S. Radiographic study of the small bowel with Enteroclysis. Iatrika Analekta 

2009, 3:34-36
The enteroclysis study may be helpful in diagnosing almost all diseases that affect the small bowel. It may also be helpful 

in ruling out diseases in patients with unexplained abdominal complaints. Enteroclysis is the gold standard for evaluating 

and diagnosing small bowel inflammatory diseases, especially Crohn's disease. It is a simple and minimally radiographic 

procedure.

των έξω διηθούν το τοίχωμα του λεπτού εντέρου, ή για λεμ-

φώματα, που διαγιγνώσκονται ευκολότερα με την αξονική 

τομογραφία κοιλίας.

Σημαντική ένδειξη εντεροκλύσεως αποτελεί η έρευνα για 

ύπαρξη καλοήθων όγκων του λεπτού εντέρου (πολύποδες) 

και του καρκινοειδούς (εικόνα 5). Οι όγκοι αυτοί είναι συ-

νήθως πολύ μικροί και δύσκολα μπορούν να απεικονισθούν 

και να διαγνωσθούν.

Σε περίπτωση κοιλιοκάκης η ακτινολογική διάγνωση είναι 

δύσκολη και επισφαλής.

Τα εκκολπώματα του λεπτού εντέρου εντοπίζονται κυρίως 

στις ανώτερες μοίρες της νήστιδος και είναι σχετικώς εύκολο 

να απεικονισθούν με την εντερόκλυση (εικόνα 4).

Το εκκόλπωμα του Meckel εντοπίζεται στον ειλεό σε από-

σταση 30 έως 90 εκ. από την ειλεοτυφλική βαλβίδα και είναι 

δύσκολο να απεικονισθεί και να διαγνωσθεί.

Με την εντερόκλυση του λεπτού εντέρου είναι δυνατόν 

να μελετηθεί προσεκτικά η ακτινομορφολογία του βλεννο-

γόνου, των πτυχώσεων του λεπτού εντέρου και η ανάδειξη 

παθολογικών ακτινομορφολογικών εικόνων, ώστε ο ακτινο-

διαγνώστης να μπορέσει να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό 

το θεράποντα ιατρό και τον ασθενή, για να τεθεί η σωστή 

διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Εικ. 2.  Μεγάλη στένωση του τελικού ειλεού 
(βέλος), χαρακτηριστική νόσου του Crohn.

Εικ. 3.  Εικόνα Çπλακόστρωτου πεζοδρομίουÈ 
(βέλος), χαρακτηριστική νόσου του Crohn.

Εικ. 4.  Πολλαπλά εκκολπώματα νήστιδος.
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Ελαστογραφία
Απαραίτητο στοιχείο της κλινικής εξέτασης είναι η ψηλάφηση 

με την οποία ο γιατρός προσπαθεί να αντιληφθεί την υφή τόσο 

των μαλακών μορίων όσο και των συμπαγών οργάνων  που βρί-

σκονται κάτω από το δέρμα. Αύξηση της σκληρότητας μπορεί 

να σημαίνει ανάπτυξη παθολογικής εξεργασίας, συμπεριλαμ-

βανομένης και της νεοπλασματικής.

Είναι γνωστό ότι οι κακοήθεις όγκοι είναι πιο σκληροί από 

τους πέριξ φυσιολογικούς ιστούς. Σήμερα με την αλματώ-

δη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εκτίμηση της σκληρότητας 

των ιστών είναι εφικτή με μία υπερηχογραφική μέθοδο, η 

οποία αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία και ονομάζεται 

ελαστογραφία.

Η ελαστογραφία υπό ορισμένες συνθήκες και σε κάποια 

όργανα του ανθρώπινου οργανισμού μπορεί να απεικονίσει 

τη σκληρότητα μορφωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, με την ελα-

στογραφία μπορούμε σήμερα να λαμβάνουμε περισσότερες 

πληροφορίες για μορφώματα του μαστού, του θυρεοειδούς  

αδένα και του προστάτη.

Ειδικότερα, σαφείς ενδείξεις κακοήθειας μπορούμε να έ-

χουμε από ιδιαίτερα μικρού μεγέθους βλάβες του μαστού οι 

οποίες στη μαστογραφία μπορεί να μη διακρίνονται, ενώ με 

το απλό υπερηχογράφημα οι βλάβες αυτές με μέγεθος κάτω 

των 5 mm δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν. Αντίστοιχες 

σαφείς πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε μορφώματα του 

θυρεοειδούς αδένα. 

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την ελαστογραφία ως 

συμπληρωματική μέθοδο στο συμβατικό διορθικό υπερηχο-

γράφημα κατά τη διάρκεια λήψης βιοψιών του προστάτη. Με 

την ελαστογραφία, εκτός από την εκπληκτική απεικόνιση της 

προστατικής κάψας, υπάρχει η δυνατότητα ανάδειξης περιο-

χών αυξημένης σκληρότητας, οι οποίες είναι ισοηχογενείς 

με το προστατικό παρέγχυμα στο κλασικό διορθικό υπερηχο-

γράφημα και γι' αυτό παραμένουν συνήθως αδιάγνωστες.

Η ελαστογραφία είναι μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος, που 

ήδη εφαρμόζεται στην κλινική πράξη. Οι κλινικές μελέτες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να επιβεβαιώσουν σύντομα 

τη χρησιμότητά της.

Σαφής χρήση της ελαστογραφίας είναι η εξέταση του ήπατος 

με Fibroscan, μέθοδος η οποία εφαρμόζεται από εξαετίας. 

Εικ. 2.  Ελαστογράφημα (Fibroscan) ήπατος με εκσεσημασμένη 
ίνωση (τιμή σκληρότητας -stiffness- 18,2).

2.

1.

Συνέχεια στη σελ. 41

Εικ. 1.  Ελαστογράφημα (Fibroscan) φυσιολογικού ήπατος (τιμή 
σκληρότητας -stiffness- 4). 

Ελαστογραφία
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Θεραπεία της ηπατίτιδας Β*

Κάθε ασθενής με χρονία HBV λοίμωξη είναι υποψήφιος για 

θεραπεία, με στόχο την εκρίζωση της λοίμωξης. Το δόγμα 

που φαίνεται να ισχύει είναι: ÇΌχι ιός, όχι νόσοςÈ. Είναι όμως, 

επίσης, αλήθεια ότι ο HBV πολύ δύσκολα εκριζώνεται, λόγω 

της παρουσίας στον πυρήνα των ηπατοκυττάρων του cccDNA, 

που είναι ενσωματωμένο στο γενετικό υλικό του ξενιστή.

Οι σημερινοί ρεαλιστικοί στόχοι της θεραπείας της χρόνι-

ας ηπατίτιδας Β περιλαμβάνουν: φυσιολογικές 

τιμές αλανινοαμινοτρανσφεράσης (ALT), μόνι-

μη αναστολή ή τουλάχιστον σημαντική κατα-

στολή του ιικού πολλαπλασιασμού (επίπεδα 

HBV-DNA), με αποτέλεσμα την ιστολογική 

βελτίωση της φλεγμονής και της ίνωσης, και 

πρόληψη ανάπτυξης κίρρωσης ή ηπατοκυττα-

ρικού καρκίνου, επιπλοκών που συνοδεύουν την παρουσία 

συνεχούς υψηλής ιαιμίας.

Η καλή θεραπευτική απάντηση στους HΒeAg θετικούς α-

σθενείς εκφράζεται και με την ορομετατροπή σε αντι-HΒe, 

ενώ χαρακτηρίζεται πλήρης όταν συνοδεύεται και από κά-

θαρση του HΒsAg και ανάπτυξη αντι-HΒs. Όμως, ακόμη και 

στην τελευταία περίπτωση, η παρουσία cccDNA στον πυρήνα 

των ηπατοκυττάρων δημιουργεί προϋπόθεση για επανενερ-

γοποίηση του ιού και δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για ίαση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής (AASLD), αλλά 

και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη μελέτη του ήπατος (EASL), 

θεραπεία ενδείκνυται σε ενεργό νόσο, που εκφράζεται με ε-

πίπεδα ΑLT ίσα ή μεγαλύτερα από το διπλάσιο του ανώτερου 

φυσιολογικού ορίου (ULN) και τιμές HBV-DNA ίσες ή μεγαλύ-

τερες των 20.000 διεθνών μονάδων/ml, ενώ σε ALT 1-2 ULN 

και ηλικία >40 ετών προτείνεται βιοψία ήπατος και χορήγηση 

θεραπείας, εάν διαπιστωθεί σημαντική φλεγμονή ή ίνωση.

Τελευταία, με βάση τα αποτελέσματα πολλών ερευνών που 

δείχνουν σημαντική ιστολογική βλάβη σε ασθενείς με χαμηλό 

επίπεδο ALT και HBV-DNA, οι παραπάνω ενδείξεις οδηγούνται 

σε τροποποίηση. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανεύρεση σοβαρού 

βαθμού πυλαίας φλεγμονής στο 78% των ασθενών με ALT 

>1,5 ULN, στο 54% αυτών με ALT 1-1,5 ULN, αλλά και στο 

34% ασθενών με φυσιολογική ALT. Αντίστοιχα, τα ποσοστά 

σοβαρού βαθμού ίνωσης ήταν 62%, 34% και 18%.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σκέψη για μείωση της 

Δημήτρης Τσαντούλας 
Ηπατολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
dtsantoulas@hol.gr

Aσθενείς με HBV λοίμωξη 
πρέπει να υποβάλλονται σε 
προφυλακτική θεραπεία με 
αντι-ιικά φάρμακα όταν λαμ-
βάνουν χημειοθεραπεία ή α-
νοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Πίνακας 1 Θεραπεία της HBeAg θετικής χρονίας HBV λοίμωξης

Pegylated 
Interferon 

alfa-2b
Lamivudine Adefovir Entecavir Telbivudine Tenofovir

Δόση
180 μg/

εβδομάδα
100 mg/ημέρα 10 mg/ημέρα 0,5 mg/ημέρα 600 mg/ημέρα 300 mg/ημέρα

Διάρκεια (εβδομάδες) 48 48-≥ 52 ≥ 48 ≥ 48 ≥ 52 ≥ 48

Ανεκτικότητα

Συμπτώματα 
γρίπης, κατάθλι-
ψη, αυτοάνοση 

διαταραχή

Καλή
Καλή (παρα-
κολούθηση 
κρεατινίνης)

Καλή Καλή
Καλή (παρα-
κολούθηση 
κρεατινίνης)

HBeAg ορομετατροπή % 
1 έτος 
> 1 έτος

27
16-21

μέχρι 50%
12
43

21
39

22
30

21

Φυσιολογική ALT στο  
τέλος του 1ου έτους %

39 41-75 48-61 68 60 77

Μη ανιχνεύσιμο HBV 
DNA %

25 36-44 13-21 67 60 80

Ιστολογική βελτίωση % 38 49-62 53-68 72 65 74

Ιική αντοχή %
1 έτος
> 1 έτος

0
15-30

70
0
�

0
< 1

6
22

0
�
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τιμής των θεωρούμενων μέχρι τώρα ÇφυσιολογικώνÈ τρανσα-

μινασών, ενώ η χρησιμοποίηση νέων διαγνωστικών μεθόδων, 

που περιλαμβάνουν ορολογικούς δείκτες ίνωσης και ελαστο-

γραφία, είναι πολύτιμη για την αναγνώριση ασθενών με σημα-

ντική ιστολογική βλάβη και αυξημένο κίνδυνο προοδευτικής 

εξέλιξης της νόσου. Αυτό αφορά σε ασθενείς που βρίσκονται 

στην 3η φάση της φυσικής πορείας της HBV λοίμωξης, αυτούς 

που χαρακτηρίζουμε Çασυμπτωματικούς φορείςÈ.

Άτομα με HBV λοίμωξη στην 1η φάση της ανοσοανοχής 

δεν έχουν ανάγκη θεραπείας, ενώ οι κύριες ομάδες ασθενών 

που σήμερα θεραπεύουμε είναι οι ευρισκόμενοι στη φάση 

της ορομετατροπής (HΒeAg θετικοί) και αυτοί που βρίσκονται 

στη φάση της επανενεργοποίησης ή της παρουσίας του με-

ταλλαγμένου ιού (HΒeAg αρνητικοί - αντι-ΗΒe θετικοί).

Μονοθεραπεία 
Αποτελέσματα πρόσφατα δημοσιευμένων κλινικών δοκιμών 

μονοθεραπείας, είτε με ιντερφερόνη είτε με τα από του στό-

ματος αντι-ιικά φάρμακα, δείχνουν ευνοϊκή επίδραση σε βι-

οχημικούς, ιολογικούς ή ιστολογικούς δείκτες. Τα αποτελέ-

σματα της μονοθεραπείας για κάθε φάρμακο απεικονίζονται 

στους πίνακες 1 και 2.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν 

οι παρακάτω παρατηρήσεις:

n	Σε αντιρροπούμενη χρονία HBV λοίμωξη έχουν θέση 

και η ιντερφερόνη και τα από του στόματος νουκλεοσιδι-

κά (Lamivudine, Entecavir, Telbivudine) ή νουκλεοτιδικά 

(Αdefovir, Tenofovir), ανάλογα, ενώ τα δεύτερα είναι η μόνη 

επιλογή σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

n	Εάν θα επιλεγεί η, με ενέσεις και αρκετές παρενέργειες, 

αλλά καθορισμένης διάρκειας, θεραπεία 6 - 12 μηνών με ι-

ντερφερόνη, έναντι μιας μακράς, χωρίς τέλος ίσως, θεραπείας 

με καλά ανεκτά από του στόματος φάρμακα, παραμένει αντι-

κείμενο συζήτησης μεταξύ γιατρού και ασθενούς, που συνή-

θως επιλέγει τη δεύτερη πρόταση. Πολλοί, πάντως, προτείνουν 

έναν αρχικό κύκλο θεραπείας με ιντερφερόνη σε νέα άτομα με 

χαμηλό HBV-DNA , υψηλές τρανσαμινάσες και γονότυπο Α.

n	Στην HBeAg αρνητική χρονία ηπατίτιδα, αυτήν που κυ-

ριαρχεί στη χώρα μας, όταν επιτυγχάνεται η καταστολή του 

HBV DNA, αυτή διαρκεί μόνο σε μικρό ποσοστό ασθενών 

μετά τη διακοπή της θεραπείας.

n	Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικών μεταλλαγμένων 

μορφών του HBV κατά τη διάρκεια θεραπείας με νουκλεο-

σιδικά-νουκλεοτιδικά ανάλογα, γεγονός που εκδηλώνεται με 

αύξηση ALT και ΗΒV DNA. Ο κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής 

συνδέεται στενά με την ποσότητα του ιού που 

παραμένει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εί-

ναι, επομένως, λογικό να χρησιμοποιείται το πε-

ρισσότερο ισχυρό από τα διαθέσιμα φάρμακα. 

Μεταξύ αυτών, τα υψηλά ποσοστά ιικής αντο-

χής στη Lamivudine περιορίζουν την επιλογή 

της, ενώ η Τenofovir φαίνεται να αντικαθιστά 

την Adefovir, με αποτέλεσμα από τα φάρμακα 

που κυκλοφορούν να προτιμώνται τα Εntecavir, Tenofovir και 

Telbivutine.

n	Σε περίπτωση εμφάνισης αντοχής συνήθως προστίθεται έ-

να νέο φάρμακο, χωρίς να διακόπτεται η χορήγηση του αρχι-

κού (π.χ. προστίθεται Adefovir σε αντοχή στη Lamivudine).

Συνδυασμένη θεραπεία
Για την έναρξη της θεραπείας με συνδυασμό φαρμάκων 

υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες. Είναι πιθανόν τα 

όποια πλεονεκτήματά της να οφείλονται στο περισσότερο 

ισχυρό από τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Η συνδυασμέ-

νη θεραπεία φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης 

ιικής αντοχής, χωρίς να αυξάνει την αποτελεσματικότητα, 

προτείνεται πάντως για ασθενείς με μη αντιρροπούμενη HBV 

κίρρωση στους οποίους παροξύνσεις, μετά την ανάπτυξη α-

Πίνακας 2 Φάρμακα στη θεραπεία της HBeAg αρνητικής χρονίας ηπατίτιδας Β

Pegylated 
Interferon 

alfa-2b
Lamivudine Adefovir Entecavir Telbivudine Tenofovir

HBV-DNA  
μη ανιχνεύσιμο %

63 60-73 51-64 90 88 95

Φυσιολογική ALT (τέλος 
του 1ου έτους) %

38 62-79 48-77 78 74 79

Ιστολογική βελτίωση % 48 61-66 64 70 67 72

Ιική αντοχή στο 1ο έτος % 0 15-30 0 0 4 0

Ιική αντοχή > 1 έτος % � 70 29 <1 9 �

Όλα τα άτομα με HBV λοίμω-
ξη, ακόμη κι᾽ αυτά με χαμηλό 
HBV DNA και φυσιολογικές 
τρανσαμινάσες, πρέπει να 
βρίσκονται υπό συνεχή έ-
λεγχο για το ενδεχόμενο να 
χρειασθούν θεραπεία.

Θεραπεία της ηπατίτιδας Β
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ντοχής, ίσως αποβούν απειλητικές για τη ζωή τους.

Τα χρησιμοποιούμενα σήμερα φάρμακα έχουν στόχο την 

πολυμεράση του HBV. Έτσι, φάρμακα που θα στοχεύουν 

σε άλλα σημεία αναμένεται να ενισχύσουν αποφασιστικά 

το οπλοστάσιό μας απέναντι στην HBV λοίμωξη, ιδιαίτερα 

για ασθενείς που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία, όπως οι 

HΒeAg αρνητικοί, αυτοί που αποτελούν την κύρια ομάδα α-

σθενών στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονισθεί η ανάγκη για αναζήτηση 

του HΒsAg στον ορό ασθενών με κακοήθη νοσήματα, αλλά 

και με άλλες ασθένειες (π.χ. ρευματοπάθειες ή νοσήματα 

του πεπτικού). Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται 

σε προφυλακτική αγωγή με από του στόματος αντιικά φάρ-

μακα, την περίοδο όπου λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή άλλα 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Δεν θα πρέπει ακόμη να παραλειφθεί η αναφορά στη 

δυνατότητα πρόληψης της HBV λοίμωξης με εμβολιασμό, 

που είναι υποχρεωτικός στην παιδική ηλικία και πολύ χρή-

σιμος στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε όσες χώρες εφαρ-

μόσθηκε, είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρόληψη 

όχι μόνο της οξείας ηπατίτιδας αλλά και του ηπατοκυττα-

ρικού καρκίνου.

* Για την αιτιοπαθολογία και διάγνωση της ηπατίτιδας Β βλέπε Ιατρικά Ανάλεκτα, Τόμος 2, Τεύχος 20, σελ. 572-575.

Ελαστογραφία

Οι απόλυτες ενδείξεις της μεθόδου αυτήν τη στιγμή είναι:

n	Λιπώδης διήθηση του ήπατος, μη αλκοολικής αιτιολογίας.

n	Λιπώδης διήθηση του ήπατος, αλκοολικής αιτιολογίας.

n	Ιογενείς ηπατίτιδες. 

n	Κίρρωση ήπατος.

Η ελαστογραφία είναι μέθοδος μη επεμβατική, χαμηλού 

κόστους, τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα και έχει 

μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της ίνωσης του ήπατος.

Για το λόγο αυτό σήμερα χρησιμοποιείται τόσο στη διάγνω-

ση της ίνωσης όσο και στην παρακολούθηση της πορείας της 

νόσου έπειτα από αντι-ιική και αντι-ινωτική θεραπεία.

Συνέχεια από σελ. 38

Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ακτινολόγος 

Ελαστογραφία

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 1 | Έτος 2009 41



Το σύστημα του νοσοκομειακού συνταγολογίου

Το συνταγολόγιο είναι κατάλογος φαρμάκων, τα οποία χρησι-

μοποιούνται από έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας 

ή σε μια χώρα. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να είναι απλός και 

να περιλαμβάνει μόνο τις δραστικές ουσίες, τα εμπορικά ονό-

ματα των φαρμάκων και τις μορφές τους. Ο σκοπός όμως της 

ύπαρξης του συνταγολογίου είναι ευρύτερος. Παρέχει στους 

συνταγογραφούντες, στους φαρμακοποιούς, στους νοσηλευ-

τές και σε άλλους επαγελματίες υγείας έγκυρες και έγκαιρες 

πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων. Υπάρχουν συντα-

γολόγια, στα οποία οι πληροφορίες παρέχονται συνοπτικά για 

ταχεία αναφορά και άλλα των οποίων οι πληροφορίες είναι 

εκτεταμένες, όπως αυτές που περιλαμβάνουν τις περιλήψεις 

των χαρακτηριστικών των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η σύνθεση του συνταγολογίου είναι προϊόν συλλογικής 

εργασίας. Οι υπεύθυνες επιτροπές σύνταξης, χρησιμοποιώ-

ντας κάποια κριτήρια, έχουν να επιλέξουν τα φάρμακα και τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κάθε συνταγολόγιο. 

Η μορφή και το περιεχόμενο του συνταγολογίου εξαρτώνται 

από τους σκοπούς τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει.

Τα νοσοκομειακά συνταγολόγια είναι προσαρμοσμένα 

στο είδος των υπηρεσιών που παρέχουν, στοχεύουν δε 

στην ορθολογική, αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομική 

χρήση των φαρμάκων στο νοσοκομείο. Η Joint Commission 

International (JCI) θέτει, ως μία εκ των προϋποθέσεων της 

διαπίστευσης, την ύπαρξη τουλάχιστον ενός καταλόγου των 

συνταγογραφούμενων στο νοσοκομείο φαρμάκων.

Η διαχείριση των φαρμάκων στο νοσοκομείο είναι σημα-

ντικό συστατικό των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα φάρμακα 

χρησιμοποιούνται ως μέσα ανακούφισης, θεραπείας και πρό-

ληψης. Η χρήση τους, με τρόπο αποτελεσματικό, ασφαλή και 

οικονομικό, μπορεί να επιτευχθεί μέσω των διαδικασιών που 

ακολουθούνται. Η οργάνωση και η εφαρμογή του συστήμα-

τος σχετίζονται με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται.

Το σύστημα του νοσοκομειακού συνταγολογίου (ΣΝΣ) απο-

τελεί μέρος του γενικού συστήματος λειτουργίας του νοσο-

κομείου και σημαντικό στοιχείο της ποιότητας των προσφε-

ρομένων υπηρεσιών. Τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος 

είναι προσδιορίσιμα, μετρήσιμα και αξιολογήσιμα, ώστε να 

είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμησή του.

Ο στόχος του ΣΝΣ δεν περιορίζεται στην καταλογογρά-

φηση των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων. Επεκτείνεται στη 

δομή, στη λειτουργία, στον έλεγχο και στη βελτίωση όλων 

των διαδικασιών της φαρμακοθεραπείας, η οποία ξεκινά από 

τη συνταγογράφηση και καταλήγει στην παρακολούθηση και 

καταγραφή των αποτελεσμάτων της λήψης των φαρμάκων 

από τους ασθενείς.

Η ανάγκη της ανάπτυξης του ΣΝΣ προκύπτει από την πλη-

θώρα των κυκλοφορούντων φαρμάκων και την υποχρέωση 

της παροχής προς τους ασθενείς της καλύτερης δυνατής 

φροντίδας. Για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει το ΣΝΣ να έχει 

δομηθεί, να λειτουργεί και να εξελίσσεται σύμφωνα με κά-

ποιες αρχές. Επιστημονικές εταιρείες και οργανισμοί έχουν 

διατυπώσει συστάσεις εφαρμογής νοσοκομειακών συνταγο-

λογίων. Στις ΗΠΑ ένας συνασπισμός οργανώσεων που δημι-

ουργήθηκε γι᾽ αυτό το σκοπό κατέληξε να προτείνει το 2000 

τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται το ΣΝΣ.

Ιωάννης Αποστολάκης
Παθολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
i.apostolakis@hygeia.gr

Το σύστημα του νοσοκομειακού συνταγολογίου
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Η ανάπτυξη του συνταγολογίου είναι αποτέλεσμα συμ-

μετοχής και συνεργασίας, όπως αυτή εκφράζεται από την 

επιτροπή φαρμάκων και θεραπευτικής του νοσοκομείου. Η 

λειτουργία του συστήματος είναι αδύνατη χωρίς την έγκριση, 

αποδοχή, στήριξη και συμμόρφωση όλων όσοι εμπλέκονται 

στη χρήση των φαρμάκων. Το ΣΝΣ αποκρίνεται στις ανάγκες 

του νοσοκομείου.

Οι αποφάσεις που αφορούν στο συνταγολόγιο στηρίζονται 

σε επιστημονικές και οικονομικές θεωρήσεις. 

Λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιευμένες τυχαιο-

ποιημένες κλινικές μελέτες, οι μετααναλύσεις, 

οι συστάσεις, οι οδηγίες και οι φαρμακοοικο-

νομικές μελέτες. Τα υπάρχοντα δεδομένα αξι-

ολογούνται σύμφωνα με τις αρχές της τεκμη-

ριωμένης ιατρικής, ως προς τις ωφέλειες, τους 

κινδύνους και τα πιθανά αποτελέσματα που 

προκύπτουν για τους ασθενείς. Η εκτίμηση 

των οικονομικών παραμέτρων έπεται και η όποια επίδρασή 

τους στη λήψη των αποφάσεων δεν ανατρέπει τις επιστη-

μονικές εκτιμήσεις. Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες και 

υπόκεινται σε κριτική.

Συνήθως χρησιμοποιούνται τα γενόσημα ονόματα των 

φαρμάκων, παρά το ότι τα φάρμακα μπορεί να χορηγούνται 

με τα εμπορικά τους ονόματα. Η επιτροπή φαρμάκων και θε-

ραπευτικής καθορίζει σαφώς τη διαδικασία που ακολουθείται 

για τη χρήση των γενοσήμων ισοδυνάμων μεταξύ φαρμακευ-

τικών προϊόντων της ίδιας δραστικής ουσίας και των θερα-

πευτικών ισοδυνάμων μεταξύ φαρμακευτικών προϊόντων και 

δραστικών της ίδιας φαρμακοθεραπευτικής ομάδας.

Το σύστημα περιλαμβάνει την επιλογή των φαρμάκων και 

την επιτήρηση της χρήσης τους, ώστε να διασφαλίζεται η 

καταλληλότερη πρακτική στη συνταγογράφηση, διανομή, 

χορήγηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Η επιτροπή φαρμάκων και θεραπευτικής αποτελείται από 

γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές και διοικητικούς. Α-

ποτελεί το μηχανισμό διαχείρισης του ΣΝΣ που περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη, εφαρμογή, επιτήρηση και βελτίωσή του. Η 

επιτροπή αναφέρεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο και στη 

Διοίκηση του νοσοκομείου, όπου λαμβάνονται και οι τελικές 

αποφάσεις. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να ακολουθούν τη 

σχετική πολιτική του νοσοκομείου και να μην έχουν σχέσεις 

και συμφέροντα με φαρμακευτικές εταιρείες. Το ΣΝΣ υπάρ-

χει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Πραγματοποιούνται 

εκπαιδευτικά προγράμματα και πληροφόρηση του προσω-

πικού και των ασθενών για τη λειτουργία του συστήματος. 

Το προσωπικό ενημερώνεται έγκαιρα για τις αλλαγές. Το 

συνταγολόγιο είναι εύκολα διαθέσιμο και προσιτό από το 

προσωπικό του νοσοκομείου.

Το φαρμακείο έχει την υπευθυνότητα για την ποιότητα, την 

ποσότητα και την προμήθεια όλων των φαρμάκων, χημικών, 

αντιδραστηρίων, βιολογικών και φαρμακευτικών παρασκευ-

ασμάτων που χρησιμοποιούνται στους ασθενείς.

Η JCI απαιτεί να υπάρχουν στο ΣΝΣ τα παρακάτω, περιλη-

πτικώς αναφερόμενα, στοιχεία: 

n	Η σύννομη οργάνωση της χρήσης των φαρμάκων.

n	Η κατάλληλη επιλογή και άμεση διάθεση των συνταγο-

γραφούμενων και παραγγελόμενων φαρμάκων.

n	Η μέθοδος επίβλεψης των φαρμάκων του συνταγολογίου 

και της χρήσης τους.

n	Η δυνατότητα απόκτησης φαρμάκων που δεν ευρίσκονται 

αποθηκευμένα στο φαρμακείο και η δυνατότητα διάθεσης 

των φαρμάκων όταν το φαρμακείο δεν λειτουργεί.

n	Η ασφαλής και κατάλληλη αποθήκευση των φαρμάκων 

και των ειδικών προϊόντων σίτισης.

n	Η εκτός φαρμακείου διατήρηση, η πρόσβαση και ο έλεγ-

χος των φαρμάκων έκτακτης ανάγκης.

n	Η ύπαρξη μεθόδου ανάκλησης φαρμάκων.

n	Οδηγίες συνταγογράφησης και παραγγελίας των φαρ-

Ο στόχος του ΣΝΣ δεν περιο-
ρίζεται στην καταλογογράφη-
ση των χρησιμοποιούμενων 
φαρμάκων. Επεκτείνεται στη 
δομή, στη λειτουργία, στον 
έλεγχο και στη βελτίωση 
όλων των διαδικασιών της 
φαρμακοθεραπείας.

Το σύστημα του νοσοκομειακού συνταγολογίου
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Abstract
Apostolakis I. The hospital formulary system. Iatrika Analekta 2009, 3:40-42

The existence of the formulary system is a prerequisite for the effective, safe and economic medication use in a hospital. 

The development of formulary by the pharmacy and therapeutics committee is based on sound scientific and economic 

principles. The system encompasses the processes, policies, standards and elements of medication management use. 

The implementation of the system depends on the multidisciplinary, coordinated effort of the hospital staff.

μάκων και καθιέρωση αποδεκτών τύπων συνταγών και 

παραγγελιών.

n	Η ύπαρξη καταστάσεως αυτών που δικαιούνται να συντα-

γογραφούν ή να παραγγέλουν φάρμακα.

n	Η καταγραφή στο φάκελο του ασθενούς των φαρμάκων 

που λαμβάνει.

n	Η κατάλληλη θέση προετοιμασίας των προς χορήγηση 

φαρμάκων.

n	Η δυνατότητα ελέγχου της καταλληλότητας των συνταγών 

και εντολών.

n	Η έγκαιρη και σωστή διανομή των φαρμάκων.

n	Η ύπαρξη καταστάσεως αυτών που μπορούν να χορηγούν 

τα φάρμακα στους ασθενείς.

n	Ο έλεγχος της σωστής, σύμφωνα με τη συνταγή, χορήγη-

σης των φαρμάκων.

n	Η ακολουθούμενη τακτική της χρήσης των φαρμάκων που 

φέρνουν μαζί τους οι ασθενείς.

n	Ο τρόπος διαχείρισης των φαρμάκων των κλινικών 

δοκιμών.

n	Η παρακολούθηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

που έχουν τα φάρμακα στους ασθενείς.

n	Η διαδικασία αναφοράς των συμβάντων που σχετίζονται 

με τη χρήση των φαρμάκων.

Η εφαρμογή ενός ΣΝΣ και η μείωση του αριθμού των φαρ-

μάκων που διαθέτει το φαρμακείο του νοσοκομείου έχουν 

σημαντική επίδραση στην ποιοτική και οικονομική βελτίωση 

της φροντίδας των ασθενών. Η επιτυχής λειτουργία του συ-

στήματος απαιτεί συνεχή προσπάθεια, εγρήγορση και εκπαί-

δευση. Τα οφέλη που προκύπτουν, φαίνεται ότι δικαιολογούν 

τον κόπο και το κόστος που απαιτούν.

Πρόσφατες εξελίξεις στη μαγνητική τομογραφία

1992 Λειτουργική ΜRΙ (f-MRI), από τον Seiji Ogawa για την 

έρευνα της λειτουργίας του εγκεφάλου.

2007 PΕΤ-ΜRΙ για την έρευνα της μεταβολικής δραστηρι-

ότητας του εγκεφάλου.

2008 Ενδοαγγειακή ΜRI (IVMRI) για την έρευνα των στε-

φανιαίων αρτηριών.

Χρήστος Γ. Χρυσικόπουλος, Νευροχειρουργός

Πρόσφατες εξελίξεις στη μαγνητική τομογραφία
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