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Αναγνωρίζοντας τα πάντα
κεφαλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον όταν ένα μάθημα ξεκινά 
με ένα quiz έκπληξη! Δεν χρειάζονται μολύβια. Έξι εικό-
νες με σύντομα ιστορικά παρουσιάζονται σαν άγνωστα 
περιστατικά. Η κάθε μια είναι διαγνωστική. Αν δεν ξέρετε 

τις απαντήσεις, δεν πειράζει καθόλου γιατί είστε εδώ για 
να τις μάθετε. Οι απαντήσεις είναι στο τέλος του βιβλίου 
αυτού (Εικ. 1-1 με 1-6).

 ■ Τώρα αμέσως θα μάθετε για κάθε μια από τις απεικο-
νιστικές μεθόδους, για το πώς να προσεγγίζετε μια 
απεικονιστική εξέταση, για τις έξι νόσους που αντι-

SUPINE
Compress

Sagittal right kidney

ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Ασθενής 56 ετών με κοιλιακό 
άλγος

ΕΙΚΟΝΑ 1-4 Τυχαίο εύρημα σε υπερηχογρά-
φημα κοιλίας

ΕΙΚΟΝΑ 1-2 Ασθενής 49 ετών που έπεσε από 
την σκάλα

ΕΙΚΟΝΑ 1-5 Κυστόγραμα ασθενούς 56 ετών 
που βρέθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

ΕΙΚΟΝΑ 1-3 Ασθενής 22 ετών με ξαφνικό 
θωρακικό άλγος

ΕΙΚΟΝΑ 1-6 4 μηνών ανήσυχο βρέφος
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προσωπεύονται σε αυτές τις εικόνες, και πολλά ακόμα 
καθώς ολοκληρώνετε το κείμενο.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ……… ΦΩΣ

 ■ Το 1895, ο Wilhelm Rontgen (ή Roentgen), δουλεύ-
οντας σε ένα σκοτεινό εργαστήριο στο Wurzburg της 
Γερμανίας, πρόσεξε ότι ένα παραπέτασμα βαμμένο με 
ένα φθορίζον υλικό μέσα στο ίδιο δωμάτιο, αλλά λίγα 
πόδια μακριά από τον καθοδικό σωλήνα τον οποίο είχε 
ενεργοποιήσει και είχε κάνει αδιαπέραστο στο φως, 
άρχισε να λάμπει (να φθορίζει). Αισθανόμενος ότι κάτι 
σημαντικό έγινε, αναγνώρισε ότι το παραπέτασμα αντα-
ποκρινόταν σε μια κοντινή παραγωγή μιας άγνωστης 
αόρατης ακτινοβολίας η οποία διαδιδόταν μέσα στο 
δωμάτιο. Ονόμασε τις νέες ακτίνες «ακτίνες Χ» χρη-
σιμοποιώντας το μαθηματικό σύμβολο «Χ» για κάτι 
άγνωστο. Δεν χρειάστηκε πολύ μέχρι σχεδόν όλοι να 
βγάζουν ακτινογραφίες από οτιδήποτε μπορούσαν να 
φανταστούν.

 ■ Για περίπου 100 χρόνια μετά, οι ακτινογραφίες επιβί-
ωσαν μετά την πολύ σύντομη γέννησή τους όταν μια 
έκρηξη ιοντίζουσας ακτινοβολίας φώλιασε αναπαυ-
τικά σε ένα κομμάτι ακτινογραφικού φιλμ. Σε κάποια 
μέρη χρησιμοποιείται ακόμα το φιλμ, αλλά πολύ λιγό-
τερο συχνά.

 ■ Σήμερα, όπως το 1895, οι συμβατικές ακτινογραφικές 
εικόνες (εν συντομία συνήθως x-rays) παράγονται από 
ένα συνδυασμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας και φωτός 
που προσπίπτει σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια, 
η οποία, με την σειρά της, παράγει μια λανθάνουσα 
εικόνα η οποία στην συνέχεια υφίσταται επεξεργασία. 
Αρχικά, η επεξεργασία των φιλμ γινόταν σε σκοτεινό 
δωμάτιο που περιείχε δίσκους με διάφορες χημικές 
ουσίες. Τα φιλμ, τότε, στην κυριολεξία, βυθίζονταν και 
στην συνέχεια κρεμόνταν για να στεγνώσουν. 

 ◆ Όταν έπρεπε να γίνει μια επείγουσα διάγνωση, τα 
φιλμ ερμηνεύονταν καθώς ακόμα έσταζαν τα χημικά 
υγρά, για αυτό και γεννήθηκε ο όρος υγρή ερμηνεία 
(wet reading) για μια επείγουσα διάγνωση.

 ◆ Τα φίλμ τότε διαβάζονταν πάνω σε διαφανοσκόπια 
με φως (σχεδόν πάντα ανάποδα ή με το πάνω –κάτω, 
αν η τοποθέτηση των φιλμ γινόταν στα πλαίσια μιας 
ταινίας ή ενός τηλεοπτικού show).

 ■ Αυτή η ροή εργασίας συνεχίστηκε για πολλές δεκαε-
τίες, αλλά είχε δυο βασικά μειονεκτήματα:

 ◆ Απαιτούσε άφθονο αποθηκευτικό χώρο για τον συνε-
χώς αυξανόμενο αριθμό των φιλμ. Παρόλο που κάθε 
φιλμ είναι πολύ λεπτό, πολλά φιλμ στους φακέλους 
χιλιάδων ασθενών χρειάζονται πολύ χώρο (Εικ. 1-1). 

 ◆ Το άλλο μειονέκτημα είναι ότι τα ακτινογραφικά φιλμ 
μπορούν να βρίσκονται μόνο σε ένα μέρος την ίδια 
χρονική στιγμή, το οποίο δεν είναι απαραίτητα και 
αυτό που χρειάζεται για την θεραπεία του ασθενούς.

 ■ Έτσι, τελικά, γεννήθηκε η ψηφιακή ακτινογραφία, 
κατά την οποία το φωτογραφικό φιλμ αντικαθίσταται 
από  μια φωτοευαίσθητη κασέττα ή πλάκα την οποία 
μπορεί να επεξεργαστεί ένας ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής ενώ η εικόνα που προκύπτει μπορεί να απο-
θηκευτεί σε ψηφιακή μορφή. Αυτή η ηλεκτρονική 
επεξεργασία δεν έχει ανάγκη πια το σκοτεινό δωμά-
τιο για να εμφανίζει το φιλμ, ή ένα μεγάλο δωμάτιο για 
να αποθηκεύει τα φιλμ. Αναρίθμητες εικόνες μπορούν 
να αποθηκευτούν στο χώρο στο σκληρό δίσκο ενός 
κεντρικού εξυπηρετή (computer server). Ακόμα πιο 
σημαντικό, οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα μπορεί να δει 
τις εικόνες, οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα.

 ■ Οι εικόνες διατηρούνταν σε κεντρικούς εξυπηρετές, 
όπου αποθηκεύονταν και αρχειοθετούνταν για να 
υπάρχουν για μεταγενέστερη χρήση και από όπου ήταν 
να δυνατόν να τις βλέπουν άλλοι χρήστες. Το σύστημα 
αυτό καλείται PACS, (δίκτυο αποθήκευσης και επι-
κοινωνίας ιατρικών εικόνων – picture archiving 
communications, and storage).

 ■ Χρησιμοποιώντας τα συστήματα PACS, εικόνες που 
προκύπτουν από όλες τις απεικονιστικές μεθόδους 
μπορούν να αποθηκευτούν και να αναζητηθούν. Συμ-
βατικές ακτινογραφίες, υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ), 
υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία (ΜΤ), 
ακτινοσκόπηση, και πυρηνική ιατρική είναι παραδείγ-
ματα εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν με αυτόν 
τον τρόπο. 

 ■ Θα δούμε συνοπτικά κάθε μια από αυτές τις μεθόδους 
στις ενότητες που θα ακολουθήσουν.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (ΑΠΛΕΣ) ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 ■ Οι εικόνες που προκύπτουν από τη χρήση ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας (δηλαδή την παραγωγή ακτίνων Χ, χωρίς 
όμως την χορήγηση σκιαγραφικού μέσου όπως βαρίου 
ή ιωδίου) ονομάζονται συμβατικές ακτινογραφίες ή, 
ακόμα πιο συχνά, απλές ακτινογραφίες.

 ■ Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των συμβατικών ακτινο-
γραφιών είναι ότι οι παραγωγή των εικόνων είναι σχε-
τικά φθηνή, μπορεί να γίνει σχεδόν παντού με την 
χρήση φορητών ή κινητών μηχανημάτων, και είναι 
ακόμα οι πιο ευρέως διαδεδομένες απεικονιστικές εξε-
τάσεις.

 ■ Απαιτείται μια πηγή παραγωγής ακτίνων Χ (το «ακτι-
νογραφικό» μηχάνημα), ένας τρόπος καταγραφής της 
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εικόνας (φιλμ, κασέτα, φωτοευαίσθητη πλάκα), και ένας 
τρόπος επεξεργασίας της καταγεγραμμένης εικόνας 
(είτε με χημικά είτε με ψηφιακό λογισμικό ανάγνωσης).

 ■ Συχνές χρήσεις συμβατικών ακτινογραφιών περιλαμ-
βάνουν την πανταχού παρούσα ακτινογραφία θώρακος, 
απλές ακτινογραφίες κοιλίας, και στην πραγματικότητα 
κάθε αρχική απεικόνιση του σκελετικού συστήματος  
για τη διερεύνηση καταγμάτων ή αρθρίτιδας.

 ■ Τα μεγάλα μειονεκτήματα της συμβατικής ακτινογρα-
φίας είναι το περιορισμένο εύρος πυκνοτήτων που μπο-
ρεί να αναδείξει και το ότι χρησιμοποιεί ιοντίζουσα 
ακτινοβολία.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ

 ■ Η συμβατική ακτινογραφία περιορίζεται στην ανά-
δειξη πέντε βασικών πυκνοτήτων, που αναφέρονται εδώ 
από την λιγότερο στην περισσότερο πυκνή (Πιν. 1-1).

 ◆ Αέρας, ο οποίος απεικονίζεται ο πλέον μαύρος στην 
ακτινογραφία.

 ◆ Λίπος, που απεικονίζεται σαν πιο ανοιχτή απόχρωση 
του γκρι σε σχέση με τον αέρα

 ◆ Μαλακά μόρια ή υγρό (επειδή και τα μαλακά μόρια 
και το υγρό έχουν την ίδια απεικόνιση στις συμβα-
τικές ακτινογραφίες, είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε 
τον καρδιακό μυ από το αίμα μέσα στη καρδιά στην 
ακτινογραφία θώρακος)

 ◆ Ασβέστιο (συνήθως βρίσκεται μέσα στα οστά)
 • Μέταλλο, που φαίνεται το πλέον άσπρο στην ακτι-
νογραφία

 • Αντικείμενα με πυκνότητα μετάλλου συνήθως δεν 
υπάρχουν στο σώμα. Ακτινολογικά σκιαγραφικά 
μέσα και προσθετικό γόνατο ή ισχίο είναι παρα-
δείγματα μεταλλικών πυκνοτήτων που έχουν τοπο-
θετηθεί εσκεμμένα στο σώμα (Εικ. 1-7).   

 ■ Παρόλο που οι συμβατικές ακτινογραφίες παράγο-
νται από ιοντίζουσα ακτινοβολία σε σχετικά χαμηλές 
δόσεις, η ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει 

A B

ΕΙΚΟΝΑ 1-7 Σφαίρα στο θώρακα, Α, Το σκιερό (λευκό) μεταλλικό ξένο σώμα που επιπροβάλεται στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο (λευκό βέλος)  
είναι μια σφαίρα. Είναι πολύ πιο σκιερό (πιο λευκό) από τα οστά (πυκνότητα ασβεστίου), που αντιπροσωπεύονται από τις πλευρές, τις κλείδες, και την 
σπονδυλική στήλη. Υγρό (όπως το αίμα στη καρδιά) και ιστοί πυκνότητας μαλακών μορίων (όπως ο μυς της καρδιάς) έχουν την ίδια πυκνότητα, και 
αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δυο στη συμβατική ακτινογραφία. Ο αέρας στους πνεύμονες είναι ο λιγότερο πυκνός 
(πιο μαύρος). Β, Δυο προβολές με γωνία 900 μεταξύ τους, όπως αυτές οι κατά μέτωπο και πλάγια ακτινογραφίες θώρακος, καλούνται ορθογωνιακές 
προβολές.  Με μία μόνο προβολή, θα ήταν αδύνατο να γνωρίζουμε την εντόπιση της σφαίρας. Στην πλάγια ακτινογραφία, η σφαίρα φαίνεται ότι 
εντοπίζεται στα μαλακά μόρια της ράχης (μαύρο βέλος). Οι ορθογωνιακές προβολές χρησιμοποιούνται σε όλες τις συμβατικές ακτινογραφίες για την 
εντόπιση δομών σε όλα τα μέρη του σώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πυκνότητα Απεικονιστικά χαρακτηριστικά

Αέρας Απορροφά ελάχιστη ακτινοβολία και φαίνεται 
«πιο μαύρος» στις συμβατικές ακτινογραφίες

Λίπος Γκρι, κάπως πιο σκοτεινό (πιο μαύρο) από τα 
μαλακά μόρια 

Υγρό ή 
μαλακά 
μόρια

Και τα δύο, υγρό (π.χ. αίμα) και μαλακά μόρια 
(π.χ. μυς) έχουν τις ίδιες πυκνότητες στις 
συμβατικές ακτινογραφίες

Ασβέστιο Το πιο πυκνό υλικό που φυσιολογικά υπάρχει 
(π.χ. οστά). Απορροφά την μεγαλύτερη 
ποσότητα ακτινοβολίας

Μέταλλο Συνήθως απορροφά όλη την ακτινοβολία και 
φαίνεται «πιο άσπρο» (π.χ. σφαίρες, βάριο) 
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κυτταρικές μεταλλάξεις, γεγονός που μπορεί οδηγήσει 
σε πολλές μορφές καρκίνου ή ανωμαλιών. Δεδομένα 
δημόσιας υγείας για χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας ποι-
κίλουν όσον αφορά στην εκτίμηση του κινδύνου, αλλά 
γενικά ισχύει ότι πρέπει να γίνονται μόνο διαγνωστικές 
εξετάσεις που είναι ιατρικά απαραίτητες και ότι η απει-
κόνιση με ακτίνες x πρέπει να αποφεύγεται κατά την 
διάρκεια χρονικών περιόδων με δυναμικό τερατογένε-
σης, όπως η κύηση. (Περισσότερες πληροφορίες για 
τις δόσεις ακτινοβολίας και την ακτινοπροστασία υπάρ-
χουν στο StudentConsult.com). 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

 ■ Οι υπολογιστικοί ή αξονικοί τομογράφοι (ΥΤ), οι οποίοι 
πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1970, προκάλε-
σαν αλματώδη πρόοδο στην ιατρική απεικόνιση. 

 ■ Χρησιμοποιώντας ένα κύλινδρο (gantry) με ενσωμα-
τωμένη  περιστρεφόμενη δέσμη ακτινοβολίας και πολ-
λαπλούς ανιχνευτές σε διάφορες σειρές (οι οποίοι 
περιστρέφονται συνεχώς γύρω από τον ασθενή), μαζί 
με προχωρημένους αλγόριθμους ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, ένας μεγάλος 
αριθμός από δισδιάστατες, σαν φέτες, εικόνες (κάθε μια 
από τις οποίες έχει πάχος χιλιοστών) μπορεί να μορφο-
ποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα απεικόνισης.

 ■ Ο αξονικός τομογράφος συνδέεται με έναν ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα 
μέσω διαφόρων αλγόριθμων για να παράγει εικόνες 
διαγνωστικής ποιότητας. 

 ■ Μια εικόνα ΥΤ αποτελείται από μια μήτρα με χιλιάδες 
μικρά τετραγωνάκια που λέγονται pixels, σε κάθε ένα 
από τα οποία ο υπολογιστής αντιστοιχεί ένα αριθμό ΥΤ 
από το -1000 μέχρι  το +1000 που μετρείται με μονάδες 
Hounsfield (HUs), οι οποίες ονομάστηκαν έτσι από τον 
Sir Godfrey Hounsfield, τον άνθρωπο στον οποίο χρε-
ώθηκε η ανάπτυξη του πρώτου ΥΤ ( για την οποία κέρ-
δισε το βραβείο Νόμπελ  Ιατρικής το 1979 μαζί με τον 
Allan Cormack).

 ◆  Ο αριθμός ΥΤ ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα 
του ιστού που σαρώνεται και είναι ένα μέτρο του 
πόση από την δέσμη ακτίνων x απορροφάται από 
τους ιστούς σε κάθε σημείο της σάρωσης. Κατά σύμ-
βαση, στον αέρα προσδίδεται ο αριθμός Hounsfield 
-1000HU και το οστό από 400HU μέχρι 600HU. 
Το λίπος είναι -40 με -100HU, το νερό είναι 0, και 
τα μαλακά μόρια είναι 20 με 100HU.

 ■ Η θέαση των εικόνων ΥΤ γίνεται χρησιμοποιώντας ένα 
εύρος αριθμών Hounsfield, προεπιλεγμένο για να ανα-
δεικνύει καλύτερα τους ιστούς που μελετώνται (π.χ. από 

-100 μέχρι +300), και οτιδήποτε μέσα σε αυτό το εύρος 
αριθμών ΥΤ απεικονίζεται με διαβαθμίσεις πυκνότη-
τας από την διαθέσιμη κλίμακα του γκρι. Αυτό το εύρος 
ονομάζεται παράθυρο.

 Οι πυκνότερες ουσίες οι οποίες απορροφούν περισ-
σότερες ακτίνες x έχουν υψηλούς αριθμούς ΥΤ, 
εμφανίζουν αυξημένη εξασθένηση, και απεικονίζο-
νται σαν πιο άσπρες πυκνότητες στις τομές ΥΤ. 

 ◆ Στις συμβατικές ακτινογραφίες, αυτές οι ουσίες (π.χ. 
το μέταλλο και το ασβέστιο) επίσης θα απεικονίζο-
νται πιο άσπρες και άρα θα έχουν αυξημένη πυκνό-
τητα ή είναι θα πιο σκιερές.

 ■ Οι λιγότερο πυκνές ουσίες που απορροφούν λιγότε-
ρες ακτίνες x έχουν χαμηλούς αριθμούς ΥΤ, εμφανί-
ζουν ελαττωμένη εξασθένηση, και απεικονίζονται σαν 
πιο μαύρες πυκνότητες στην ΥΤ.

 ◆ Στις συμβατικές ακτινογραφίες, αυτές οι ουσίες (π.χ. 
αέρας και λίπος) επίσης απεικονίζονται σαν πιο 
μαύρες πυκνότητες και άρα θα έχουν ελαττωμένη 
πυκνότητα (ή αυξημένη διαυγαστικότητα). 

 ■ Στις τομές ΥΤ μπορεί επίσης να επιλεγεί ένα παράθυρο 
που να βελτιστοποιεί την απεικόνιση διαφορετικών 
τύπων παθολογίας αφού έχει προηγηθεί η λήψη των 
εικόνων, ένα πλεονέκτημα που καλείται μετεπεξεργα-
σία, το οποίο η ψηφιακή απεικόνιση, σε γενικές γραμ-
μές, εξέλιξε σημαντικά. Η μετεπεξεργασία επιτρέπει 
επιπλέον διαχείριση των πρωτογενών δεδομένων (raw 
data) για την καλύτερη ανάδειξη της παθολογίας χωρίς 
την επανάληψη της εξέτασης, και χωρίς την επανέκ-
θεση του ασθενούς σε ακτινοβολία (Εικ. 1-8).

 ■ Παραδοσιακά, η θέαση των εικόνων ΥΤ γίνεται στο 
κυρίως στο εγκάρσιο επίπεδο. Τώρα, λόγω της ογκο-
μετρικής απόκτησης των δεδομένων, είναι δυνατή η 
θέαση των εικόνων ΥΤ σε οποιοδήποτε επίθετο: εγκάρ-
σιο, οβελιαίο, ή στεφανιαίο. Τα ογκομετρικά δεδομένα 
περιέχουν μια σειρά από λεπτές τομές που μπορεί να 
επανασυναρμολογηθούν για μια τρισδιάστατη ανα-
σύνθεση. Η προβολή όγκου και επιφάνειας στις τρεις 
διαστάσεις μπορεί να παράγει εικόνες ΥΤ, εκπληκτικά 
ρεαλιστικής ποιότητας (Εικ. 1-9).

 ■ Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΥΤ ένα-
ντι της συμβατικής ακτινογραφίας, είναι η ικανότητά 
της να επεκτείνει την κλίμακα αποχρώσεων του γκρι, 
πράγμα το οποίο διευκολύνει την αναγνώριση πολύ 
περισσότερων από τις πέντε βασικές πυκνότητες που 
αναγνωρίζονται στις απλές ακτινογραφίες. 

 ■ Λόγω των όλο και πιο εξελιγμένων σειρών ανιχνευτών 
και της λήψης εκατοντάδων τομών συγχρόνως, οι πολυ-
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τομικοί ΥΤ επιτρέπουν πολύ γρήγορη σάρωση (από το 
κεφάλι μέχρι τα δάκτυλα των ποδιών σε λιγότερο από 
10 sec), γεγονός το οποίο έχει επιτρέψει την δημιουργία 
νέων εφαρμογών για την ΥΤ, όπως η εικονική κολονο-

σκόπηση και η εικονική βρογχοσκόπηση, εκτίμηση του 
καρδιακού ασβεστίου (calcium score) ,και η ΥΤ στεφα-
νιαία αγγειογραφία.

 ■ Οι εξετάσεις ΥΤ μπορεί να περιλαμβάνουν 1000 ή και 
παρά πάνω εικόνες. Για αυτό και η αποτύπωση κάθε 
εικόνας σε φιλμ, που χρησιμοποιούταν παλιά για την 
μελέτη πάνω σε διαφανοσκόπιο δεν είναι πρακτική, και 
τέτοιες εξετάσεις μελετώνται σχεδόν πάντα σε ηλεκτρο-
νικούς σταθμούς εργασίας.

 ■ Οι εξετάσεις ΥΤ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
εγκάρσιας απεικόνισης και είναι ευρέως διαθέσιμες, 
αν και δεν είναι ακόμα πραγματικά φορητές. Η παρα-
γωγή εικόνων ΥΤ απαιτεί έναν ακριβό σαρωτή, ένα 
χώρο ειδικό για την εγκατάστασή του, και δυνατότητα 
εξελιγμένης επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Όπως το μηχάνημα συμβατικών ακτινογραφιών, οι ΥΤ 
χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες x) για 
να παράγουν εικόνες.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 ■ Οι ηχοβολείς χρησιμοποιούν ακουστική ενέργεια μεγα-
λύτερη από αυτήν που μπορεί να ακούσει ο άνθρω-
πος για να παράγουν εικόνες, αντί να χρησιμοποιούν 
ακτίνες x όπως και η συμβατική ακτινογραφία και η ΥΤ 
(βλέπε Κεφάλαιο 21).

 ■ Ο ηχοβολέας ή μετατροπέας ενέργειας και παρά-
γει το υπερηχητικό σήμα και το καταγράφει. Τα χαρα-
κτηριστικά του κύματος επεξεργάζονται στη συνέχεια 
από ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εικό-
νες των υπερήχων καταγράφονται ψηφιακά και εύκολα 
αποθηκεύονται σε ένα σύστημα PACS. Οι εικόνες απει-
κονίζονται σαν στατικές εικόνες ή σε κινηματογραφική 
μορφή («cine»). 

ΕΙΚΟΝΑ 1-9 Τρισδιάστατη προβολή υπολογιστικής τομογραφίας 
του θωρακικού κλωβού. Αυτή η εκδοχή κλίμακας του γκρι (με χρώμα 
σε απευθείας σύνδεση) μιας τρισδιάστατης προβολής επιφανείας του 
θωρακικού κλωβού είναι εφικτή με την λήψη πολλαπλών, λεπτών 
τομών υπολογιστικής τομογραφίας σε όλη την έκταση του σώματος. 
Αυτές οι τομές μπορεί μετά να ανασυντεθούν για να απεικονίσουν 
ανατομία επιφάνειας, όπως σε αυτή την εικόνα. Η ίδια σειρά δεδομένων 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να απεικονίσει την καρδιά ή 
τους πνεύμονες (οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί ψηφιακά εδώ) και όχι τον 
θωρακικό κλωβό. Τέτοιες προβολές κυρίως βοηθούν στο να απεικονί-
σουν τις ακριβείς ανατομικές σχέσεις δομών, ειδικά για τον σχεδιασμό 
χειρουργείου. Π, Πόδια, Α, Αριστερά, Κ, Κεφαλή, Δ, Δεξιά.

A B Γ

ΕΙΚΟΝΑ 1-8 Αλλάζοντας το παράθυρο στον θώρακα. Κατά τη θέαση των τομών υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακα, συνήθως χρησιμοποι-
ούνται διάφορα παράθυρα για την βελτιστοποίηση της ανατομικής σαφήνειας. Α, Τα πνευμονικά παράθυρα επιλέγονται για να μεγιστοποιήσουν 
την ικανότητα απεικόνισης ανωμαλιών του πνευμονικού παρεγχύματος και για την αναγνώριση της φυσιολογικής και παθολογικής ανατομίας των 
βρόγχων (μαύρος κύκλος). Β, Παράθυρα μεσοθωρακίου επιλέγονται για να αναδείξουν τις μεσοθωρακικές, πυλαίες και υπεζωκοτικές δομές όσο το 
δυνατόν καλύτερα (λευκός κύκλος). Γ, Παράθυρα οστών χρησιμοποιούνται σαν ένας τρίτος τρόπος επίδειξης των δεδομένων για την όσο το δυνατόν 
καλύτερη απεικόνιση των οστικών δομών (λευκό οβάλ σχήμα και βέλος). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι απεικονίσεις με τα διαφορετικά 
παράθυρα είναι χειρισμοί των δεδομένων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της αρχικής σάρωσης και δεν απαιτούν επανεξέταση του ασθενούς.

H

R

F

L
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 ■ Οι υπερηχοτομογράφοι είναι σχετικά φθηνοί συγκριτικά 
με τους σαρωτές ΥΤ και ΜΤ. Είναι ευρέως διαθέσιμοι και 
μπορεί να είναι φορητοί ακόμα και να κρατώνται στο χέρι.

 ■ Επειδή η υπερηχοτομογραφία δεν χρησιμοποιεί ιοντί-
ζουσα ακτινοβολία,είναι ιδιαίτερη χρήσιμη στη λήψη 
εικόνων σε παιδιά και γυναίκες αναπαραγωγικής ηλι-
κίας και κατά τη διάρκεια της κύησης. 

 ■ Η υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιείται ευρέως στην 
ιατρική απεικόνιση. Είναι συνήθως η εξέταση εκλο-
γής στην απεικόνιση της γυναικείας πυέλου και στους 
παιδιατρικούς ασθενείς, στη διαφορική διάγνωση 
κυστικών από συμπαγείς βλάβες σε ασθενείς όλων των 
ηλικιών, στη μη επεμβατική απεικόνιση των αγγείων, 
στην απεικόνιση του κυήματος και του πλακούντα κατά 
την κύηση, και στην, σε πραγματικό χρόνο, αναρρό-
φηση και βιοψία.

 ■ Άλλες συχνές χρήσεις είναι η εκτίμηση κυστικής ή 
συμπαγούς εξεργασίας του μαστού, όζων του θυρεοει-
δούς αδένα, τενόντων, και ο έλεγχος του εγκεφάλου, 
των ισχίων και της σπονδυλικής στήλης σε νεογέννητα. 
Η υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιείται σε καταστάσεις 
που ποικίλουν από διεγχειρητική εξέταση μέσα στο χει-
ρουργείο μέχρι στην πρόχειρη ιατρική σκηνή που έχει 
στηθεί σε πεδίο μάχης και σε περιοχές τόσο απόμακρες 
όσο η Ανταρκτική. 

 ■ Η υπερηχοτομογραφία θεωρείται γενικά μια πολύ 
ασφαλής απεικονιστική μέθοδος που δεν έχει μείζο-
νες γνωστές επιπλοκές όταν χρησιμοποιείται σε ιατρικά 
διαγνωστικά επίπεδα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

 ■ Η ΜΤ χρησιμοποιεί την εν δυνάμει ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στα άτομα υδρογόνου του σώματος. Το 
πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο και οι παλμοί ραδιοσυ-
χνοτήτων επιδρούν σε αυτά τα άτομα υδρογόνου έτσι 
ώστε να παράγεται αρκετή ενέργεια, η οποία να εντο-
πίζει και να χαρακτηρίζει ένα συγκεκριμένο ιστό και να 
επιτρέπει σε πολύ εξελιγμένα προγράμματα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών να παράγουν δισ- και τρισδιάστατες 
εικόνες (βλέπε Κεφάλαιο 22). 

 ■ Οι μαγνητικοί τομογράφοι δεν είναι τόσο ευρέως δια-
θέσιμοι όσο οι υπολογιστικοί τομογράφοι. Είναι ακριβοί 
και απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό του χώρου εγκατά-
στασης για να λειτουργήσουν σωστά. Γενικά, έχουν και 
ένα σχετικά μεγάλο κόστος συνεχούς λειτουργίας.

 ■ Παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινο-
βολία και παράγουν πολύ μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ 
διαφορετικών τύπων μαλακών μορίων από αυτή που 
είναι δυνατή με την ΥΤ.

 ■ Η ΜΤ χρησιμοποιείται ευρέως στη νευρολογική απει-
κόνιση και είναι ειδικά ευαίσθητη στην απεικόνιση των 
μαλακών μορίων όπως οι μυς, τένοντες και σύνδεσμοι.

 ■ Υπάρχουν θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τα 
υπερβολικά ισχυρά μαγνητικά πεδία ενός μαγνητικού 
τομογράφου, τόσο για αντικείμενα μέσα στο σώμα (π.χ. 
καρδιακοί βηματοδότες) όσο και για σιδηρομαγνητικά 
αντικείμενα (projectiles: αντικείμενα τα οποία όταν βρε-
θούν υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου, μπορεί να 
λειτουργήσουν ως βλήματα, με πορεία προς τον κύλιν-
δρο του μαγνήτη) στον περιβάλλοντα χώρο του μαγνη-
τικού τομογράφου (π.χ. μεταλλικές οβίδες οξυγόνου 
μέσα στο δωμάτιο). Υπάρχουν επίσης γνωστές επιπλο-
κές από τα κύματα ραδιοσυχνότητας που παράγουν 
τέτοιοι μαγνητικοί τομογράφοι και πιθανές ανεπιθύμη-
τες αντιδράσεις σε κάποια σκιαγραφικά που χρησιμο-
ποιούνται στη μαγνητική τομογραφία. 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

 ■ Η ακτινοσκόπηση (fluoro) είναι μια μέθοδος κατά την 
οποία η ιοντίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες x) χρησιμο-
ποιείται για την απεικόνιση του σώματος σε πραγματικό 
χρόνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την εκτί-
μηση της κινητικότητας δομών του σώματος, τις αλλα-
γές θέσης οστών και αρθρώσεων σε πραγματικό χρόνο, 
και την εντόπιση και πορεία του χορηγούμενου βαρίου 
ή ιωδιούχου σκιαγραφικού δια μέσου του γαστρεντε-
ρικού σωλήνα και του ουροποιογεννητικού συστήμα-
τος και των αιμοφόρων αγγείων. Η θέαση των εικόνων 
γίνεται καθώς λαμβάνονται σε βιντεοοθόνες (video 
screens) και καταγράφονται είτε σαν ακολουθίες στατι-
κών εικόνων είτε σαν κινούμενες (βίντεο) εικόνες.

 ■ Η ακτινοσκόπηση απαιτεί μια ακτινογραφική μονάδα 
ειδικά διαμορφωμένη ώστε να επιτρέπει την ελεγχό-
μενη κίνηση του καθοδικού σωλήνα (xray tube), καθώς 
και του ανιχνευτή εικόνας και του ασθενούς, για να βρει 
την καλύτερη προβολή για την ανάδειξη της υπό μελέτη 
ανατομικής δομής του σώματος. Για να γίνει αυτό, τα 
ακτινοσκοπικά τραπέζια έχουν φτιαχτεί να παίρνουν 
κλίση και ο ακτινοσκοπικός σωλήνας μπορεί να μετα-
κινείται ελεύθερα μπρος-πίσω πάνω από τον ασθενή 
(Εικ. 1-10).

 ■ Στιγμιαίες λήψεις οι οποίες λαμβάνονται κατά την διάρ-
κεια της εξέτασης ονομάζονται εντοπιστικές λήψεις (spot 
films).  Συνδυάζονται με άλλες εικόνες οι οποίες λαμβά-
νονται χρησιμοποιώντας το ακτινογραφικό μηχάνημα το 
οποίο βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του ασθενούς σε 
πολλαπλές προβολές (συνήθως και από τον ιατρό ακτι-
νολόγο και από τον τεχνολόγο), όταν πραγματοποιεί-
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ται εξέταση σε οποιοδήποτε μέρος του γαστρεντερικού 
σωλήνα με βάριο, ανάλογα με το είδος της παθολογίας 
και τη δυνατότητα συνεργασίας του ασθενούς.

 ■ Στην επεμβατική ακτινολογία, ιωδιούχο σκιαγραφικό 
μέσο επιλεκτικά εγχύεται στα αιμοφόρα αγγεία ή σε 
πόρους που μπορούν να απεικονισθούν με ακτινοσκό-
πηση για να αναδειχθεί η φυσιολογική ανατομία, η 
παθολογία, ή η θέση καθετήρων ή άλλων συσκευών.

 ■ Τα ακτινοσκοπικά μηχανήματα μπορεί να είναι φορητά, 
παρόλο που είναι ακόμα αρκετά μεγάλα και βαριά. 
Έχουν τις ίδιες προειδοποιήσεις όσον αφορά στην 
έκθεση στην ακτινοβολία όπως κάθε άλλη μέθοδος η 
οποία χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία.

 ■ Οι δόσεις ακτινοβολίας στην ακτινοσκόπηση μπορεί να 
είναι ουσιαστικά υψηλότερες από αυτές που χρησιμο-
ποιούνται στην συμβατική ακτινογραφία επειδή λαμ-
βάνονται πολλές εικόνες κάθε λεπτό του χρόνου της 
ακτινοσκόπησης. Για αυτό η δόση ελαττώνεται με τη 
χρήση του μικρότερου δυνατού χρόνου ακτινοσκόπη-
σης για την λήψη διαγνωστικών εικόνων.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 ■ Ένα ραδιενεργό ισότοπο (ραδιοϊσότοπο) είναι μια 
ασταθής μορφή ενός στοιχείου που εκπέμπει ακτινο-

βολία από τον πυρήνα καθώς εξασθενεί. Στο τέλος, το 
τελικό προϊόν είναι  ένα σταθερό, μη ραδιενεργό ισό-
τοπο ενός άλλου στοιχείου.

 ■ Τα ραδιοϊσότοπα μπορεί να παραχθούν τεχνητά (πιο 
συχνά με τον εμπλουτισμό νετρονίων σε ένα πυρηνικό 
αντιδραστήρα ή σε ένα κύκλοτρο) ή μπορεί να υπάρ-
χουν φυσιολογικά. Στα ραδιοϊσότοπα που υπάρχουν 
στη φύση περιλαμβάνεται το ουράνιο και το θόριο. Η 
μεγάλη πλειοψηφία των ραδιοϊσοτόπων που χρησιμο-
ποιούνται στην ιατρική παράγεται τεχνητά. 

 ■ Τα ραδιοφάρμακα είναι συνδυασμοί ραδιοϊσοτόπων 
συνδεδεμένων με ένα φαρμακευτικό σκεύασμα με 
τέτοιες δεσμευτικές  ιδιότητες που του επιτρέπουν την 
συγκέντρωση σε συγκεκριμένους ιστούς του σώμα-
τος, όπως οι πνεύμονες, ο θυρεοειδής, ή τα οστά. Τα 
ραδιοισότοπα που χρησιμοποιούνται στην κλινική 
πυρηνική ιατρική ονομάζονται επίσης ραδιονουκλίδια 
(radionuclides), ραδιοιχνηλάτες (radiotracers), ή, μερι-
κές φορές, ιχνηλάτες (tracers).

 ■ Διάφορα όργανα του σώματος έχουν ειδική συγγένεια 
για συγκεκριμένες βιολογικά ενεργές χημικές ουσίες, 
τις οποίες και προσλαμβάνουν. Για παράδειγμα, ο θυρε-
οειδής προσλαμβάνει ιώδιο. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί 
γλυκόζη. Τα οστά χρησιμοποιούν άλατα φωσφόρου. 
Σωματίδια ικανού μεγέθους μπορεί να παγιδευτούν στα 
τριχοειδή αγγεία του πνεύμονα (Εικ. 1-11).

 ■ Αφού το ραδιοφάρμακο μεταφερθεί σε έναν ιστό ή σε 
ένα όργανο του σώματος, συνήθως μέσω της αιμοφό-
ρου οδού, η ραδιενεργή εκπομπή του επιτρέπει την 
μέτρησή του και την απεικόνισή του με την χρησιμοποί-
ηση ανιχνευτικού μηχανισμού που καλείται γ κάμερα.

 ■ Η υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλού φωτο-
νίου (single photon emission computed tomography-
SPECT) είναι μια απεικονιστική μέθοδος πυρηνικής 
ιατρικής η οποία χρησιμοποιεί μια γ κάμερα για την 
λήψη αρκετών δισδιάστατων εικόνων υπό διαφορετι-
κές γωνίες, οι οποίες στη συνέχεια ανασυντίθενται με 
την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μια τρισδιά-
στατη σειρά δεδομένων, ο χειρισμός της οποίας μπορεί 
να οδηγήσει στην παραγωγή λεπτών τομών σε οποιο-
δήποτε επίπεδο. Για την διενέργεια SPECT εξετάσεων, 
η γ κάμερα περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή.   

 ■ Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) χρησι-
μοποιείται για την παραγωγή τρισδιάστατων εικόνων 
που αναδεικνύουν τις βιοχημικές και μεταβολικές διερ-
γασίες του σώματος σε μοριακό επίπεδο. Διενεργείται 
χρησιμοποιώντας ένα ραδιοϊσότοπο που παράγει ποζι-
τρόνια (θετικά ηλεκτρόνια) συνδεδεμένο με ένα ραδι-
οφάρμακο-στόχο. 

 ■  Το PET χρησιμοποιείται πιο συχνά στη διάγνωση και 

ΕΙΚΟΝΑ 1-10  Μια τυπική ακτινολογική αίθουσα εξοπλισμένη για 
συμβατικές ακτινογραφίες και ακτινοσκόπηση. Ο ασθενής ξαπλώνει 
στο τραπέζι (μαύρο βέλος), που έχει την δυνατότητα να παίρνει κλίση 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι εικόνες μπορούν να ληφθούν χρησιμο-
ποιώντας τον σωλήνα στο ακτινοσκοπικό φορέα (μαύρο οβάλ σχήμα), ο 
οποίος μπορεί και μετακινείται από τον χειριστή πάνω από τον ασθενή 
και μετά να χειρίζεται ως επί το πλείστον ελεύθερα, ώστε να ακολουθεί 
την στήλη του βαρίου. Στατικές εικόνες λαμβάνονται χρησιμοποιώντας 
την ακτινολογική λυχνία (λευκός κύκλος). Η ακτινολογική λυχνία μπορεί 
να μετακινηθεί στη κατάλληλη θέση πάνω από την ακτινογραφική 
κασέτα, η οποία βρίσκεται κάτω από τον ασθενή (λευκό βέλος).
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στη παρακολούθηση της θεραπείας του καρκίνου. 
Συχνά χρησιμοποιείται για την εντόπιση  μη γνωστών 
μεταστάσεων από ένα γνωστό όγκο ή για την εντόπιση 
υποτροπής. Οι ογκολογικές εξετάσεις PET συνιστούν 
το 90% της κλινικής χρήσης του PET. Ορισμένοι όγκοι 
προσλαμβάνουν τον ραδιοιχνηλάτη περισσότερο από 
άλλους και αυτοί ονομάζονται FDG- ενεργοί (-avid)   
όγκοι, με το FDG να αναφέρεται στο σκιαγραφικό μέσο 
φλουοροδεοξυγλυκόζη.

 ■ Αντίθετα με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν ιοντί-

ζουσα ακτινοβολία, ο ασθενής μπορεί για σύντομο 
χρονικό διάστημα να γίνει ο ίδιος πηγή έκθεσης σε 
ακτινοβολία για άλλους ανθρώπους, (όπως για τους 
τεχνολόγους) σε εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής. Για 
τον περιορισμό της έκθεσης άλλων ανθρώπων, χρη-
σιμοποιείται: περιορισμός του χρόνου που βρίσκεται 
κανείς κοντά στον ασθενή, αύξηση της απόστασης 
από την πηγή, και κατάλληλη ακτινοπροστασία 
(βλέπε κεφάλαιο στο διαδίκτυο για Δόση Ακτινοβο-
λίας και Ασφάλεια).

 ■ Συγκριτικά με τη ΥΤ και την ακτινοσκόπηση, οι εξε-
τάσεις πυρηνικής ιατρικής, σε γενικές γραμμές, προ-
καλούν μικρότερη έκθεση στον ασθενή. Οι εξετάσεις 
που προσδίδουν την μεγαλύτερη δόση σε σύγκριση με 
άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής είναι οι εξετάσεις 
καρδιάς και οι εξετάσεις PET. (Ένα πρόσθετο κεφάλαιο 
πάνω στην πυρηνική ιατρική υπάρχει στο διαδίκτυο και 
είναι προσβάσιμο από εγγεγραμμένους χρήστες).

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 ■ Και τώρα, δυο λόγια από τον χορηγό μας. Επισημάν-
σεις με μαύρα γράμματα (bold) χρησιμοποιούνται 
ελεύθερα σε όλο το βιβλίο για να υπογραμμίσουν 
σημαντικά σημεία, και επειδή αυτό είναι ένα βιβλίο 
γεμάτο από ένα μεγάλο αριθμό εξαιρετικά σημαντι-
κών σημείων, υπάρχουν πάρα πολλές επισημάνσεις. 

 ■ Διαγνωστικά λάθη (pitfalls), πιθανές ψευδώς θετι-
κές ή ψευδώς αρνητικές παγίδες κατά τη διάρκεια 
ενός, μερικές φορές,  ριψοκίνδυνου ταξιδιού προς 
την σωστή ερμηνεία μιας εικόνας, σηματοδοτούνται 
από αυτό το σύμβολο 

 ■ Σημαντικά σημεία που είναι τόσο σημαντικά ώστε 
ούτε το bold αποδίδει αυτή την σημασία, σηματοδο-
τούνται από αυτό το σύμβολο 

 ■ Περιεχόμενο που υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο ανα-
φέρεται μέσα σε κάθε κεφάλαιο (π.χ. eΕικόνες, 
eΠίνακες, Βίντεο, κλπ.) Επίσης, επιπρόσθετο ή 
συμπληρωματικό καθοδηγητικό υλικό διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα StudentConsult/Inkling.com για 
τους εγγεγραμμένους χρήστες αναφέρεται στο τέλος 
κάθε κεφαλαίου. 

 ■ Μηνύματα για το σπίτι αναφέρονται στο τέλος κάθε 
κεφαλαίου σε ένα πίνακα.

 ◆ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μηνύματα 
οπουδήποτε, όχι μόνο στο σπίτι σας.

Anterior Posterior

ΕΙΚΟΝΑ 1-11. Σπινθηρογράφημα οστών. Συχνά λαμβάνεται και πρό-
σθια και οπίσθια άποψη γιατί η κάθε μια προβολή φέρνει διαφορετικές 
δομές κοντά στη γ κάμερα για ιδανική απεικόνιση, όπως το στέρνο στην 
πρόσθια άποψη (συμπαγές λευκό βέλος) και τη σπονδυλική στήλη στην 
οπίσθια άποψη (διακεκομμένο λευκό βέλος). Προσέξτε ότι οι νεφροί 
φυσιολογικά απεικονίζονται στην οπίσθια άποψη (λευκός οβάλ κύκλος). 
Αντίθετα με την συμβατική θέαση άλλων απεικονίσεων στην ακτινολο-
γία, η δεξιά πλευρά του ασθενούς δεν είναι πάντα στα αριστερά σας στις 
εξετάσεις της πυρηνικής ιατρικής. Στις οπίσθιες λήψεις, η δεξιά πλευρά 
του αρρώστου είναι στα δεξιά σας. Αυτό μπορεί να σας μπερδέψει, για 
αυτό βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε τις λεζάντες πάνω στις εικόνες. Σε πολλές 
περιπτώσεις, μια άσπρη ενδεικτική τελεία θα εντοπίζεται στη δεξιά 
πλευρά του ασθενούς (λευκοί κύκλοι).
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 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Σήμερα, σχεδόν όλες οι εικόνες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ένα 
σύστημα αρχειοθέτησης, επικοινωνίας και αποθήκευσης που 
ονομάζεται PACS 

Οι συμβατικές (απλές) ακτινογραφίες παράγονται χρησιμοποιώντας 
ιοντίζουσα ακτινοβολία που παράγεται από ακτινογραφικά 
μηχανήματα ενώ ή θέασή τους γίνεται σε σταθμό εργασίας ή 
διαφανοσκόπιο

 Τέτοια ακτινογραφικά μηχανήματα είναι σχετικά φθηνά και ευρέως 
διαθέσιμα, και μπορεί να είναι και φορητά. Οι εικόνες έχουν 
περιορισμένη ευαισθησία όσον αφορά στα ευρήματα τα οποία έχουν 
την δυνατότητα να αναδείξουν.

Υπάρχουν πέντε βασικές ακτινογραφικές πυκνότητες, αναφερόμενες 
κατά σειρά από αυτή που φαίνεται πιο άσπρη σε αυτή που φαίνεται 
πιο μαύρη: μέταλλο, ασβέστιο (οστό), υγρό (μαλακά μόρια), λίπος, και 
αέρα.

Η υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ) χρησιμοποιεί ταχέως 
περιστρεφόμενες συστοιχίες σειρές arrays πηγών ακτίνων x και 
ανιχνευτών και εξελιγμένα προγράμματα επεξεργασίας με ηλεκρονικό 
υπολογιστή για να αυξήσουν την ευαισθησία θέασης των ευρημάτων, 
και να τα απεικονίζουν σε οποιοδήποτε γεωμετρικό επίπεδο. 

Οι υπολογιστικοί τομογράφοι αποτελούν το θεμέλιο της εγκάρσιας 
απεικόνισης. Είναι σχετικά ακριβοί και χρησιμοποιούν και αυτοί 
ιοντίζουσα ακτινοβολία για την παραγωγή εικόνων.

Η υπερηχοτομογραφία παράγει εικόνες χρησιμοποιώντας τις 
ακουστικές ιδιότητες των ιστών και δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα 
ακτινοβολία. Για αυτό χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε παιδιά και 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάλυση των μαλακών ιστών και της 
αγγειακής ροής.

Οι υπερηχοτομογράφοι είναι λιγότερο ακριβοί, ευρέως διαθέσιμοι, και 
παράγονται σε τόσο μικρό μέγεθος ώστε να είναι και φορητοί

Η μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) παράγει εικόνες βασιζόμενη στην 
ενέργεια που προέρχεται από τα άτομα υδρογόνου που βρίσκονται 
σε ένα πολύ δυνατό μαγνητικό πεδίο και υποβάλλονται στην 
εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων. Τα δεδομένα που αποκτώνται με αυτό 
τον τρόπο, αναλύονται από δυνατούς ηλεκτρονικούς αλγόριθμους για 
να παράγουν εικόνες σε κάθε επίπεδο.

Οι μαγνητικοί τομογράφοι είναι σχετικά ακριβοί, απαιτούν ειδική 
διαμόρφωση χώρου για την εγκατάστασή τους, και το κόστος 
λειτουργίας τους είναι συνήθως αρκετά υψηλό. Έχουν γίνει ο 
ακρογωνιαίος λίθος της  νευροαπεικόνισης και είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμοι για την απεικόνιση μυών, συνδέσμων, και τενόντων.

Η ακτινοσκόπηση χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία για την 
απεικόνιση του σώματος σε αληθινό χρόνο η οποία και επιτρέπει την 
μελέτη της κίνησης, θέσης,  και απεικόνισης του βαριούχου ή του 
ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου που κινείται μέσα στον 
γαστρεντερικό σωλήνα, στο αποχετευτικό σύστημα των νεφρών και 
στα αγγεία.

Η πυρηνική ιατρική χρησιμοποιεί ραδιοισότοπα στα οποία έχει δοθεί 
η δυνατότητα να «στοχεύσουν» διαφορετικά όργανα στο σώμα για να 
μελετηθεί η φυσιολογία και η ανατομία αυτών των οργάνων. Αντίθετα 
με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία, ο 
ασθενής για σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται ο ίδιος πηγή έκθεσης 
σε ακτινοβολία σε εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής.
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 ■ Θα πρέπει να είστε σε θέση να αποφασίσετε γρή-
γορα άν η εξέταση είναι τεχνικά σωστή ώστε να μην  
παρερμηνεύετε τυχόν τεχνικά σφάλματα ως παθολο-
γικά ευρήματα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε 
στην ακτινογραφία θώρακος. Το κεφάλαιο αυτό θα σας 
δώσει τη δυνατότητα να αξιολογείτε την τεχνική επάρ-
κεια μιας ακτινογραφίας θώρακος, βοηθώντας σας να 
εξοικειωθείτε  με διαγνωστικές παγίδες (pitfalls) που 
μπορεί να προκύψουν εξαιτίας  ορισμένων τεχνικών 
σφαλμάτων (artifacts). Σημείωση μεταφραστή: χρη-
σιμοποιούμε τον αγγλικό όρο artifact αρκετές φορές 
μέσα στο κείμενο επειδή αυτός χρησιμοποιείται ευρύ-
τατα στην καθημερινή πρακτική).

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

 ■ Η αξιολόγηση  των παρακάτω πέντε τεχνικών παρα-
γόντων θα σας βοηθήσει να καθορίσετε αν μία ακτινο-
γραφία θώρακος είναι κατάλληλη για ερμηνεία ή αν 
υπάρχουν συγκεκριμένα artifacts, τα οποία μπορεί να 
σας αποπροσανατολίσουν (πίνακας 2-1):

 ◆ Διεισδυτικότητα δέσμης
 ◆ Εισπνοή

 ◆ Στροφή
 ◆ Μεγέθυνση
 ◆ Κλίση 

Διεισδυτικότητα δέσμης
 ■ Η ιοντίζουσα ακτινοβολία θα πρέπει να διαπεράσει 
επαρκώς τις υπό εξέταση ανατομικές δομές, προκειμέ-
νου  αυτές να απεικονισθούν στη συγκεκριμένη λήψη.

 ◆ Για να προσδιορίσετε αν μία κατά μέτωπο ακτινο-
γραφία θώρακος  είναι επαρκώς εκτεθειμένη στην 
ακτινοβολία, θα πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε 
τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης μέσα 
από την καρδιαγγειακή σκιά (Εικ. 2-1).

Αναγνωρίζοντας μία Τεχνικά 
Ικανοποιητική Ακτινογραφία Θώρακος

κεφαλαιο 2 
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1 c

Εικόνα  2-1 Φυσιολογική κατά μέτωπο ΟΠ ακτινογραφία θώρα-
κος. Όπως εξηγείται στο παρόν κεφάλαιο, ο βαθμός διείσδυσης  της 
ακτινοβολίας στη συγκεκριμένη ακτινογραφία είναι επαρκής, γιατί 
βλέπουμε τη σπονδυλική στήλη μέσα από την καρδιά (λευκά βέλη). 
Η εισπνοή είναι πλήρης, με σχεδόν 10 οπίσθια πλευρικά τόξα ορατά. 
Ο ασθενής δεν είναι σε στροφή, επειδή η ακανθώδης απόφυση 
(μαύρο βέλος) ισαπέχει από τα έσω άκρα των κλειδών (διακεκομμένα 
λευκά βέλη). Η μεγέθυνση είναι ελάχιστη επειδή αυτή είναι μια 
οπισθοπρόσθια λήψη. Το έσω άκρο της κλείδας (C) επιπροβάλλει στο 
1ο πρόσθιο πλευρικό τόξο (1), άρα δεν υπάρχει κλίση. Σημειώστε ότι 
το αριστερό ημιδιάφραγμα είναι ορατό (διακεκομμένο μαύρο βέλος), 
όπως θα έπρεπε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΩΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ;

Παράγοντας                                                       Τι  πρέπει να δείτε

Διεισδυτικότητα                          Πρέπει διακρίνετε  τη σπονδυλική στήλη 
μέσα από την καρδιά

Εισπνοή Πρέπει να διακρίνετε τουλάχιστον οκτώ με 
εννέα οπίσθια πλευρικά τόξα

Στροφή Η ακανθώδης απόφυση πρέπει να απέχει το 
ίδιο από το έσω άκρο της κάθε κλείδας

Μεγέθυνση                        Οι προσθιοπίσθιες λήψεις (κυρίως οι 
φορητές ακτινογραφίες θώρακος) 
μεγεθύνουν ελαφρά την καρδιά

Κλίση Οι κλείδες κανονικά έχουν σχήμα S και τα 
έσω άκρα τους επιπροβάλλονται στην 3η ή 
4η πλευρά
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 Διαγνωστικές παγίδες  λόγω ανεπαρκούς διεισδυ-
τικότητας της δέσμης

 ◆ Θα χαρακτηρίσετε μία κατά μέτωπο  ακτινογραφία 
θώρακος σαν υπο-εκτεθειμένη (πολύ μαλακή-άσπρη), 
όταν δε μπορείτε να διακρίνετε τη θωρακική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης μέσα από την καρδιά.

 ◆ Λόγω της  χαμηλής (ανεπαρκούς) διεισδυτικότητας  της 
δέσμης της ακτινοβολίας μπορεί να προκύψουν τουλά-
χιστον δύο σφάλματα στην ερμηνεία της εικόνας:

 • Πρώτον, το αριστερό ημιδιάφραγμα μπορεί να μην 
είναι ορατό στην κατά μέτωπο  λήψη γιατί η αριστερή 
πνευμονική βάση μπορεί να απεικονίζεται ακτινο-
σκιερή. Αυτό το τεχνικό σφάλμα (artifact)μπορεί είτε 
να μιμηθεί είτε να καλύψει κάποια παθολογία στο 
αριστερό κάτω πνευμονικό πεδίο (π.χ. πνευμονία 
του αριστερού κάτω λοβού ή πλευριτική συλλογή στο 
αριστερό ημιθωράκιο) (Eικ. 2-2)

 • Λύση: Κοιτάξτε την πλάγια ακτινογραφία θώρα-
κος για να επιβεβαιώσετε τυχόν παθολογία στην 
αριστερή πνευμονική βάση (βλέπε « Η πλάγια 
ακτινογραφία θώρακος» στο Kεφάλαιο 3).

 • Δεύτερον, οι βρογχαγγειακές  "σκιές", που κατά 
κύριο λόγο αντιστοιχούν στα πνευμονικά αγγεία, 
μπορεί να διαγράφονται πιο έντονα. Μπορεί έτσι 
εσφαλμένα να υποθέσετε ότι ο ασθενής πάσχει 

από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευ-
μονική ίνωση.

 • Λύσεις: Ψάξτε για άλλα απεικονιστικά σημεία 
συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (βλέπε 
Κεφάλαιο 13). Κοιτάξτε.την πλάγια ακτινογρα-
φία θώρακος ώστε να επιβεβαιώσετε, επίταση 
των πνευμονικών αγγείων, νόσο των αεροχώ-
ρων ή πλευριτική συλλογή στην αριστερή πνευ-
μονική βάση, ευρήματα που υποψιαστήκατε 
στην κατά μέτωπο  λήψη.

 Διαγνωστική παγίδα  λόγω αυξημένης διεισδυτι-
κότητας της δέσμης της ακτινοβολίας

 ■ Εάν η ακτινοβολία έχει διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό 
στους υπό εξέταση ιστούς (πολύ σκληρή-μαύρη εικόνα), 
οι φυσιολογικές πνευμονικές δομές μπορεί να  διακρί-
νονται ελάχιστα ή καθόλου (Εικ. 2-3). Θα μπορούσατε 
τότε να σκεφτείτε λανθασμένα ότι ο ασθενής έχει εμφύ-
σημα ή πνευμοθώρακα, ή, άν η  διείσδυση είναι υπερ-
βολική, θα μπορούσε να καταστήσει ευρήματα, όπως 
ένας πνευμονικός όζος, σχεδόν αόρατα.

 ◆ Λύσεις: Ψάξτε  για άλλα απεικονιστικά ευρήματα 

Εικόνα 2-3 Ακτινογραφία θώρακος με υψηλή διεισδυτικότητα. 
Η υπερβολική διείσδυση της ακτινοβολίας έχει σαν αποτέλεσμα οι 
φυσιολογικές βρογχαγγειακές σκιάσεις να μην είναι τόσο ευδιάκριτες, κι 
έτσι η εικόνα να δίνει την εντύπωση εμφύσηματος ή πνευμοθώρακα. Το 
να εκτιμήσετε ακτινοδιαυγαστικοί (μαύροι) απεικονίζονται οι πνεύμονες 
δεν είναι αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση του εμφυσήματος, λόγω 
της πιθανής ύπαρξης σφαλμάτων κακής τεχνικής. Στο εμφύσημα, υπάρ-
χει υπεραερισμός των πνευμόνων και το διάφραγμα είναι επιπεδωμένο 
(βλ. Κεφάλαιο 12). Για να διαγνώσετε πνευμοθώρακα, θα πρέπει να δείτε 
την  λευκή γραμμή που αντιστοιχεί στον υπεζωκότα (βλ. Κεφάλαιο 10).

Εικόνα  2-2 Ακτινογραφία θώρακος με ανεπαρκή διεισδυτικότητα. 
Η σπονδυλική στήλη (μαύρο βέλος) δεν είναι ορατή μέσα από την 
καρδιαγγειακή σκιά. Το αριστερό ημιδιάφραγμα επίσης δεν είναι ορατό 
(διακεκομμένα μαύρα βέλη). Λόγω όμως, της χαμηλής διεισδυτικότητας, 
δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν αυτό οφείλεται σε κάποια παθολογία 
στην αριστερή πνευμονική βάση ή σε τεχνικές παραμέτρους. Μια 
πλάγια ακτινογραφία θώρακος θα βοηθούσε στη διάκριση artifact και 
παθολογίας.
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εμφυσήματος (βλ. Κεφάλαιο 12) ή πνευμοθώρακα 
(βλ. κεφάλαιο 10). Ρωτήστε τον ακτινολόγο,  αν η 
λήψη  πρέπει να επαναληφθεί.

Βαθμός εισπνοής
 ■ Η βαθιά εισπνοή εξασφαλίζει την επαναληψιμότητα της 
εικόνας, η οποία είναι σημαντική για τη σύγκριση ακτι-
νογραφιών του ίδιου ασθενούς οι οποίες πραγματοποι-
ούνται  σε διαφορετικό χρόνο ενώ εξαλείφει τα τεχνικά 
σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη 
ερμηνεία  ή να καλύψουν κάποια παθολογία.

 ◆ Ο βαθμός της εισπνοής μπορεί να εκτιμηθεί μετρώ-
ντας τον αριθμό των οπισθίων τόξων των πλευρών 
τα οποία φαίνονται πάνω από το διάφραγμα στην 
κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακος.

 • Για βοήθεια σχετικά με τη διάκριση μεταξύ προ-
σθίων και οπισθίων πλευρών, βλέπε πλαίσιο 2-1.

 ◆ Αν μπορείτε να διακρίνετε 10 οπίσθια πλευρικά τόξα, 
τότε ο ασθενής έχει πάρει μια καλή αναπνοή (Εικ. 2-4).

 ◆ Σε αρκετούς νοσοκομειακούς ασθενείς, αν δείτε 8 
με 9 οπίσθια πλευρικά τόξα, τότε  η εισπνοή θεωρεί-
ται επαρκής για τη σωστή ερμηνεία της εικόνας.

 Διαγνωστικό σφάλμα: ατελής εισπνοή

 ◆ Μια ατελής εισπνοή θα συμπιέσει και πυκνώσει τις 
βρογχαγγειακές σκιάσεις, ιδίως στις πνευμονικές 
βάσεις, κοντά στο διάφραγμα (Εικ. 2-5). Αυτό μπορεί 
εσφαλμένα να σας οδηγήσει στη διάγνωση πνευμο-
νίας των κάτω λοβών.

 • Λύση: Κοιτάξτε την πλάγια ακτινογραφία θώρα-
κος για να επιβεβαιώσετε την παρουσία πνευμο-
νίας (βλ. «Η πλάγια ακτινογραφία θώρακος» στο 
Κεφάλαιο 3).

Στροφή
 ■ Σημαντική στροφή (ο ασθενής στρέφει το σώμα του 
προς τη μία ή την άλλη πλευρά) μπορεί να παραμορ-
φώσει το περίγραμμα της καρδιάς και των μεγάλων 
αγγείων, των πνευμονικών πυλών και των ημιδια-
φραγμάτων.

 ■ Ο ευκολότερος τρόπος για να εκτιμήσετε αν ο ασθενής 
είναι στριμμένος προς τα αριστερά ή δεξιά είναι να εξετά-
σετε τη θέση του έσω άκρου της κάθε κλείδας σε σχέση 
με την ακανθώδη απόφυση του θωρακικού σπονδύλου 
που προβάλει μεταξύ των κλειδών (Εικ. 2-6).

 ◆ Τα έσω άκρα των κλειδών είναι  πρόσθιες δομές.
 ◆ Η ακανθώδης απόφυση είναι οπίσθια δομή  
(Εικ. 2-7).

 ◆ Αν η ακανθώδης απόφυση  φαίνεται να ισαπέ-
χει  από το έσω άκρο της κάθε κλείδας στην κατά 
μέτωπο  ακτινογραφία θώρακος, δεν υπάρχει 
στροφή (βλ. Εικ. 2-7, Α).

 ◆ Εάν η ακανθώδης απόφυση  φαίνεται πιο κοντά στο 
έσω άκρο της αριστερής κλείδας, ο ασθενής είναι 
στριμμένος  προς τα δεξιά (βλ. Εικ. 2-7, Β).

 ◆ Αν η ακανθώδης απόφυση φαίνεται πιο κοντά στο 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2-1  ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΘΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ

Τα οπίσθια πλευρικά τόξα  είναι  αμέσως πιο ευδιάκριτα σε μία 
κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακος.

Τα οπίσθια πλευρικά τόξα  πορεύονται  σχεδόν  οριζόντια.

Το κάθε ζεύγος οπισθίων πλευρικών τόξων καταλήγει στο σώμα 
ενός θωρακικού σπονδύλου.

Τα πρόσθια πλευρικά τόξα είναι ορατά, αλλά είναι πιο δύσκολο 
να τα διακρίνετε σε μία κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακος.

Τα πρόσθια πλευρικά τόξα πορεύονται προς τα κάτω, με φορά 
προς τα πόδια.

Τα πρόσθια πλευρικά τόξα καταλήγουν στο στέρνο ή 
συνδέονται μεταξύ τους  με χόνδρο ο οποίος συνήθως δεν 
είναι ορατός παρά μόνο σε άτομα μεγάλης ηλικίας, οπότε  
και μπορεί να  αποτιτανωθεί.

Εικόνα 2-4  Μετρώντας πλευρές. Σε αυτή την εικόνα είναι αριθμημένα 
τα οπίσθια πλευρικά τόξα. Δέκα οπίσθια τόξα είναι ορατά πάνω από το 
δεξιό ημιδιάφραγμα, άρα η εισπνοή είναι βαθιά. Στους περισσότερους 
νοσοκομειακούς ασθενείς, οκτώ ή εννέα οπίσθια τόξα ορατά στην κατά 
μέτωπο ακτινογραφία αρκούν για μία σωστή διάγνωση. Όταν μετράτε 
πλευρές, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε  παραλείψει  το  2ο οπίσθιο, που 
συχνά επιπροβάλεται στην 1ης πλευρά.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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έσω άκρο της δεξιάς κλείδας, ο ασθενής είναι 
στριμμένος  προς τα αριστερά (βλ. Εικ. 2-7, Γ).

 ◆ Οι σχέσεις αυτές ισχύουν ανεξαρτήτως αν ο ασθενής 
κοιτάζει  τη λυχνία ή την κασέτα με το φίλμ τη στιγμή 
της έκθεσης στην ακτινοβολία.

 Διαγνωστικές παγίδες λόγω υπερβολικής 
στροφής

 ◆ Ακόμη και στροφή λίγων μοιρών  μπορεί να επηρε-
άσει τη φυσιολογική απεικόνιση της καρδιάς και των 
μεγάλων αγγείων, των πνευμονικών πυλών και των 
ημιδιαφραγμάτων.

 ◆ Σημαντική στροφή μπορεί να οδηγήσει σε διαγνω-
στικά σφάλματα: 

 • Η πνευμονική πύλη μπορεί να φαίνεται διογκω-
μένη στην πλευρά που είναι στριμμένη μακριά 
από την κασέτα, επειδή όσο πιο μακριά βρίσκεται 

Εικόνα 2-5  Ατελής εισπνοή. Μόνο οκτώ οπίσθια πλευρικά τόξα 
είναι ορατά σε αυτή την ακτινογραφία θώρακος. Μια ατελής εισπνοή 
μπορεί να «πυκνώσει» και άρα να τονίσει τις βρογχαγγειακές σκιάσεις 
στις βάσεις (μαύρο βέλος) και μπορεί να κάνει την καρδιά να φαίνεται 
μεγαλύτερη από ότι είναι. Η επίταση των πνευμονικών σκιάσεων μπορεί 
να μιμείται εικόνα εισρόφησης ή πνευμονίας. Η πλάγια ακτινογραφία 
θώρακος μπορεί να επιβεβαιώσει την παρουσία νόσου των αεροχώρων 
αν έχει τεθεί τέτοια υπόνοια στην κατά μέτωπο ακτινογραφία. 

A B Γ

R L

R

LR

L

A B Γ

Εικόνα 2-6  Πώς να καταλάβετε αν ο ασθενής είναι σε στροφή. Α. Ο ασθενής δεν είναι στριμμένος: το έσω άκρο της δεξιάς (πορτοκαλί κουκίδα) 
και της αριστερής (μαύρη κουκίδα) κλείδας προβάλλει στην ακτινογραφία (μαύρη γραμμή) σε ίση απόσταση από την ακανθώδη απόφυση (μαύρο 
τρίγωνο). Β. Ο ασθενής στρέφεται προς τη δεξιά του πλευρά. Παρατηρήστε πώς το έσω άκρο της αριστερής κλείδας (μαύρη κουκίδα) προβάλλει πιο 
κουκίδα). Γ. Ο ασθενής στρέφεται προς την αριστερή του πλευρά. Το έσω άκρο  της δεξιάς κλείδας (πορτοκαλί κουκίδα) προβάλλει πιο κοντά στην 
ακανθώδη απόφυση από ότι  το έσω άκρο της αριστερής κλείδας (μαύρη κουκίδα). Η κάμερα δείχνει πως αυτή είναι μία προσθιοπίσθια λήψη, αλλά 
οι ίδιες σχέσεις ισχύουν και για μια οπισθοπρόσθια λήψη. Η Εικόνα  2-7 δείχνει την εφαρμογή των  παραπάνω στις ακτινογραφίες.

Εικόνα 2-7  Πώς να αξιολογήσετε τη στροφή. A. Μεγεθυμένη λήψη στην περιοχή των κεφαλών των κλειδών δείχνει ότι αμφότερες (λευκά 
βέλη) ισαπέχουν από την ακανθώδη απόφυση του σπονδυλικού σώματος που βρίσκεται μεταξύ τους (μαύρο βέλος). Αυτό είναι ενδεικτικό του 
ότι ο ασθενής δεν είναι σε στροφή. Β. Μεγεθυμένη λήψη στην περιοχή των κεφαλών των κλειδών σε έναν ασθενή που στρέφεται προς τη δεξιά 
του πλευρά. (Θυμηθείτε ότι βλέπετε την ακτινογραφία  σαν  ο ασθενής να σας αντικρίζει). Η ακανθώδης απόφυση (μαύρο βέλος βρίσκεται  πολύ 
πιο κοντά στο έσω άκρο της αριστερής κλείδας (διακεκομμένο λευκό βέλος) από ότι σε αυτό της δεξιάς (λευκό βέλος). Γ. Μεγεθυμένη λήψη στην 
περιοχή των κεφαλών των κλειδών σε έναν ασθενή που στρέφεται προς την αριστερή του πλευρά. Η ακανθώδης απόφυση (μαύρο βέλος) βρίσκεται 
πολύ πιο κοντά στο έσω άκρο της δεξιάς κλείδας (λευκό βέλος) από ότι σε αυτό της αριστερής (διακεκομμένο λευκό βέλος).
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ένα αντικείμενο από την κασέτα, τόσο μεγαλύτερη  
είναι και η μεγέθυνσή του.

 • Λύσεις: Κοιτάξτε την πνευμονική πύλη στην 
πλάγια λήψη  για να δείτε αν είναι όντως διο-
γκωμένη (βλέπε «Η πνευμονική πύλη», Κεφά-
λαιο 3) Συγκρίνετε την παρούσα εξέταση με 
προγενέστερη του ίδιου ασθενούς ώστε να αξι-
ολογήσετε τυχόν μεταβολή.

 • Τυχόν στροφή μπορεί επίσης να επηρεάσει το 
φυσιολογικό περίγραμμα της καρδιάς και των 
πυλών.

 • Το ημιδιάφραγμα μπορεί να εμφανίζεται υψη-
λότερα στην πλευρά που είναι στριμμένη μακριά 
από την κασέτα (εικ. 2-8).

 • Λύση: Συγκρίνετε την παρούσα εξέταση με 
προγενέστερη του ίδιου ασθενούς.

Μεγέθυνση
 ■ Η  μεγέθυνση συνήθως δεν επηρεάζει την αξιολόγηση 
της φυσιολογικής ανατομίας των πνευμόνων, αλλά ανά-
λογα με τη θέση του ασθενούς σε σχέση με την κασέτα, 
μπορεί  να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκτί-
μηση του μεγέθους της καρδιάς.
 

 Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένα αντικείμενο στην 
επιφάνεια στην οποία θα απεικονισθεί, τόσο πιο 

αληθινή είναι η σχέση του μεγέθους του απεικονι-
ζόμενου με το πραγματικό αντικείμενο. Έτσι, όσο 
πιο μακριά βρίσκεται ένα αντικείμενο από την εξε-
ταστική επιφάνεια, τόσο πιο μεγεθυμένο θα απει-
κονιστεί.

 ■ Στην κλασική ΟΠ ακτινογραφία θώρακος (δηλαδή 
στην οπισθοπρόσθια λήψη) η καρδιά, η οποία είναι μια 
πρόσθια δομή, είναι πιο κοντά στην επιφάνεια απεικό-
νισης και κατά συνέπεια απεικονίζεται πιο κοντά στο 
πραγματικό της μέγεθος. Σε μια ΟΠ λήψη, η δέσμη 
ακτίνων Χ εισέρχεται  στο «Ο» (οπίσθια) και εξέρχεται 
στο «Π» (πρόσθια). Η κλασική ακτινογραφία θώρακος 
είναι συνήθως μια ΟΠ λήψη.

 ■ Σε μια ΠΟ λήψη (δηλαδή προσθιοπίσθια λήψη) η 
καρδιά βρίσκεται πιο μακριά από την κασέτα και ως 
εκ τούτου απεικονίζεται ελαφρώς μεγεθυμένη. Σε 
μια ΠΟ λήψη, η δέσμη ακτίνων Χ εισέρχεται στο «Π» 
(πρόσθια) και εξέρχεται στο «Ο» (οπίσθια). Οι φορη-
τές, επί κλίνης, ακτινογραφίες θώρακος  είναι σχεδόν 
πάντα ΠΟ.

 ■ Ως εκ τούτου, η ίδια καρδιά θα είναι λίγο μεγαλύτερη 
σε μία ΠΟ από ότι σε μία ΟΠ λήψη (Εικ. 2-9).

 ■ Υπάρχει ένας ακόμη λόγος που η καρδιά φαίνεται μεγα-
λύτερη σε μια φορητή ΠΟ ακτινογραφία θώρακος  από 
ότι στην κλασική ΟΠ ακτινογραφία θώρακος:

 ◆ Η απόσταση μεταξύ της λυχνίας  και του ασθενούς 
είναι μικρότερη στη φορητή ΠΟ λήψη (περίπου 
100εκ.) από ό, τι στην τυπική ΟΠ ακτινογραφία 
θώρακος (κατά σύμβαση  180εκ.). Όσο μεγαλύτερη 
είναι η απόσταση της λυχνίας από τον ασθενή, τόσο 
μικρότερη η μεγέθυνση.

 ■ Για να μάθετε να αξιολογείτε άν η καρδιά είναι πραγ-
ματικά διογκωμένη σε μια ΠΟ ακτινογραφία θώρα-
κος, δείτε το Κεφάλαιο 4.

Κλίση
 ■ Κανονικά, η δέσμη των ακτίνων Χ πέφτει οριζόντια 
(παράλληλα με το πάτωμα) σε μία ακτινογραφία θώρα-
κος σε όρθια θέση, έτσι ώστε στη θέση αυτή, ο θώρα-
κας είναι κάθετος προς τη δέσμη.

 ■ Οι νοσοκομειακοί κυρίως ασθενείς μπορεί να μην 
είναι σε θέση να καθίσουν στο κρεβάτι με την πλάτη 
τελείως όρθια, και έτσι, η ακτινοβολία διαπερνά το 
θώρακα με το κεφάλι και το θώρακα του ασθενούς 
να γέρνουν προς τα πίσω. Έτσι, προκύπτει μια λήψη 
παρόμοια με εκείνη  που λαμβάνεται με κλίση της 
δέσμης της ακτινοβολίας προς το κεφάλι του ασθενούς, 
και η οποία ονομάζεται κορυφαία λορδωτική.

 ■ Στις λορδωτικές λήψεις, οι πρόσθιες δομές του 

Εικόνα 2-8  Παραμόρφωση της εικόνας λόγω σημαντικής στροφής. 
Κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακος ενός ασθενούς, ο οποίος στρέφεται 
υπερβολικά προς τη δεξιά του πλευρά. Παρατηρήστε πως το αριστερό 
ημιδιάφραγμα, επειδή είναι πιο μακριά από την κασέτα απο ότι το δεξιό 
λόγω της στροφής, εμφανίζεται πολύ υψηλότερα από την κανονική του 
θέση (λευκό βέλος). Η καρδιά και η τραχεία (μαύρο βέλος) εμφανίζονται 
παρεκτοπισμένες προς το δεξιό  ημιθωράκιο  λόγω της στροφής.
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θώρακα (όπως οι κλείδες) προβάλλουν υψηλότερα 
από ότι οι  οπίσθιες δομές, οι οποίες  προβάλλουν 
χαμηλότερα (Εικ. 2-10).

 Διαγνωστικό σφάλμα λόγω υπερβολικής κλίσης

 ◆ Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια  λορδωτική ακτινο-
γραφία (κορυφών) θώρακος όταν βλέπετε τις κλεί-
δες να προβάλλουν στο επίπεδο της 1ης πλευράς ή 
πάνω από αυτό στην κατά μέτωπο λήψη. Μια λορδω-
τική λήψη  παραμορφώνει την απεικόνιση των κλει-
δών, προκαλώντας απώλεια του φυσιολογικού δίκην 
S σχήματός τους  (Εικ. 2-11).

 ◆ Οι λορδωτικές λήψεις μπορεί να επηρεάσουν την 
απεικόνιση και άλλων δομών του θώρακα. Η καρ-
διά μπορεί να έχει ένα ασυνήθιστο σχήμα, που μερι-
κές φορές μιμείται καρδιομεγαλία και παραμορφώνει 
το φυσιολογικό καρδιακό περίγραμμα. Η αριστερή 
πλευροδιαφραγματική γωνία αμβλύνεται, σημείο 
που μπορεί να παρερμηνευτεί σαν αριστερή πλευρι-
τική συλλογή ή πνευμονία του αριστερού κάτω λοβού.

 • Λύσεις: Μάθετε  να αναγνωρίζετε τα τεχνικά 
σφάλματα και προσπαθήστε να καταλάβετε  πώς 
αυτά μπορούν να  επηρεάσουν τη φυσιολογική 
ακτινοανατομία. Συμβουλευτείτε έναν ακτινολόγο 
σχετικά με εικόνες που σας μπερδεύουν.

A B

Εικόνα 2-9  Πώς η θέση του ασθενούς επηρεάζει τη μεγέθυνση της καρδιάς. Α. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακος στην οποία η καρδιά 
απεικονίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη από ότι στην εικόνα Β, όπου απεικονίζεται ο θώρακας του ίδιου ασθενούς λίγα λεπτά αργότερα, σε οπισθοπρό-
σθια προβολή. Επειδή η καρδιά είναι πρόσθια δομή, βρίσκεται μακρύτερα από την κασέτα στην εικόνα (Α) και συνεπώς απεικονίζεται πιο μεγεθυ-
μένη συγκριτικά με την εικόνα (Β), στην οποία η καρδιά βρίσκεται πιο κοντά στην κασέτα. Στην πράξη, υπάρχει πολύ μικρή διαφορά στο μέγεθος της 
καρδιάς μεταξύ της προσθιοοπίσθιας και της όπισθιοπρόσθιας λήψης, εφόσον ο βαθμός εισπνοής είναι παρόμοιος.

Εικόνα 2-10  Σχεδιάγραμμα λορδωτικής προβολής (κορυφών). Α. Η δέσμη ακτίνων Χ (μαύρο βέλος) είναι σωστά προσανατολισμένη κάθετα προς 
το επίπεδο της κασέτας (μαύρη γραμμή). Το πορτοκαλί τετράγωνο συμβολίζει μία πρόσθια δομή (όπως οι κλείδες), και ο μαύρος κύκλος  μια οπίσθια 
δομή (όπως η σπονδυλική στήλη). Β. Η δέσμη ακτίνων Χ είναι στριμμένη προς τα πάνω, άρα προκύπτει μία κορυφαία λορδωτική  προβολή  του 
θώρακα. Η δέσμη ακτίνων Χ δεν είναι πλέον κάθετη  προς την κασέτα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την προβολή των πρόσθιων δομών υψηλότερα 
από τις οπίσθιες δομές. Γ. Σε μία ημικαθεστηκυία  λήψη, όπου ο ασθενής δεν είναι σε θέση να καθίσει ή να σταθεί όρθιος, έχουμε το ίδιο απεικονι-
στικό αποτέλεσμα όπως στη (Β). Οι πρόσθιες δομές που απεικονίζονται στην εικόνα (Γ) προβάλλουν υψηλότερα από τις οπίσθιες δομές.

Α όρθια λήψη (Θώρακος)                             Β λορδωτική (πνευμονικών κορυφών)                Γ  ημικαθεστηκυία  λήψη (θώρακος)
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Εικόνα 2-11  Λορδωτική ακτινογραφία θώρακος 
(κορυφών). Μία τέτοια προβολή  του θώρακα 
προκύπτει συνήθως  ακούσια σε ασθενείς οι οποίοι 
βρίσκονται σε ημικαθεστηκυία θέση κατά την λήψη. 
Παρατηρήστε πως οι κλείδες προβάλλουν πάνω 
από την 1η πλευρά και  έχουν χάσει το φυσιολογικό 
δίκην S σχήμα τους (λευκά βέλη). Η λορδωτική 
προβολή παραμορφώνει το σχήμα της καρδιάς και 
προκαλεί ασαφοποίηση (ψευδή) του αριστερού 
ημιδιαφράγματος (μαύρο βέλος). Αν δεν έχετε 
υπόψη σας αυτά τα τεχνικά σφάλματα, τα ευρήματα 
θα μπορούσαν να ερμηνευτούν λανθασμένα σαν 
παθολογικά.

 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΣΤΗ  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

Υπάρχουν πέντε παράμετροι  που καθορίζουν μία τεχνικά επαρκή 
ακτινογραφία θώρακος και τις  οποίες πρέπει να αξιολογείτε ώστε να 
διακρίνετε τα παθολογικά ευρήματα από τα τεχνικά σφάλματα.

Αυτές οι παράμετροι είναι η διεισδυτικότητα, ο βαθμός εισπνοής, η 
στροφή, η μεγέθυνση και η κλίση.

Αν η ακτινοβολία έχει διεισδύσει επαρκώς στους ιστούς του θώρακα, 
θα πρέπει να βλέπετε τη σπονδυλική στήλη μέσα από την 
καρδιαγγειακή σκιά. Μικρή διεισδυτικότητα της δέσμης (πολύ άσπρη 
εικόνα) έχει σαν αποτέλεσμα την ακτινοσκιερή απεικόνιση της 
αριστερής πνευμονικής βάσης και την επίταση των βρογχαγγειακών 
δομών. Μεγάλη διεισδυτικότητα της δέσμης (πολύ μαύρη εικόνα) 
μπορεί να μιμείται εμφύσημα ή πνευμοθώρακα.

Αν ο ασθενής έχει πάρει βαθιά εισπνοή, θα πρέπει να διακρίνετε 
τουλάχιστον οκτώ ή εννέα οπίσθια πλευρικά τόξα πάνω από το 

διάφραγμα. Μία ατελής εισπνοή μπορεί να μιμείται παθολογία των  
πνευμονικών βάσεων ή να κάνει την καρδιά να φαίνεται μεγαλύτερη.

Όταν ο ασθενής δεν είναι σε στροφή, η ακανθώδης απόφυση  
ισαπέχει από τα έσω άκρα των κλειδών. Στροφή του σώματος του 
ασθενούς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση μπορεί να 
παραμορφώσει το περίγραμμα της καρδιάς και την απεικόνιση των 
πνευμονικών πυλών και του διαφράγματος.

Σε μία προσθιοπίσθια (ΠΟ) λήψη (επί το πλείστον στις φορητές 
ακτινογραφίες θώρακος) η καρδιά φαίνεται ελαφρώς μεγεθυμένη σε 
σχέση με την κλασική  οπισθοπρόσθια (ΟΠ) ακτινογραφία θώρακος.

Από τις κατά μέτωπο ακτινογραφίες  που λαμβάνονται με τον ασθενή 
σε ημικαθεστηκυία θέση (δηλαδή να  γέρνει προς τα πίσω) 
προκύπτουν  λορδωτικές λήψεις (κορυφών) στις οποίες μπορεί να 
απεικονίζεται διαταραγμένη η φυσιολογική ακτινοανατομία.
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Αναγνωρίζοντας τη Φυσιολογική 
Ανατομία των Πνευμόνων

κεφαλαιο 3 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα μάθετε τη φυσιολογική ανατομία 
των πνευμόνων, όπως αυτή απεικονίζεται στη συμβατική 
(απλή) ακτινογραφία θώρακος και στην Υπολογιστική 
Τομογραφία (ΥT). Για να εξοικειωθείτε περισσότερο με 
την ερμηνεία της απεικόνισης του θώρακα, θα πρέπει 
πρώτα να μπορείτε να αναγνωρίζετε τη θεμελιώδη, φυσι-
ολογική ανατομία που θα σας επιτρέψει  να διακρίνετε το 
φυσιολογικό από το παθολογικό εύρημα.

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

 ■ Στην εικόνα 3-1 απεικονίζονται ορισμένες από τις φυσι-
ολογικές δομές που είναι ορατές στην κατά μέτωπο 
ακτινογραφία θώρακος.

 ■ Αγγεία και βρόγχοι-φυσιολογικές πνευμονικές δομές
 ◆ Σχεδόν όλες οι «λευκές γραμμές» που βλέπετε στους  
πνεύμονες σε μία  ακτινογραφία θώρακος είναι 
αγγεία. Τα αγγεία, χαρακτηριστικά διακλαδίζονται 
και μικραίνουν σταδιακά από τις πνευμονικές πύλες 
προς την περιφέρεια των πνευμόνων. Δεν μπορείτε 
με ακρίβεια να διακρίνετε τις πνευμονικές αρτηρίες 
από τις πνευμονικές φλέβες σε μια απλή ακτινογρα-
φία θώρακος.

 ◆ Οι βρόγχοι, ως επί το πλείστον δεν είναι ορατοί σε 
σε μια φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα, επειδή 
έχουν συνήθως πολύ λεπτά τοιχώματα, περιέχουν 
αέρα και περιβάλλονται από αέρα.

 ■ Υπεζωκότας-φυσιολογική ανατομία
 ◆ Ο υπεζωκότας αποτελείται από δύο πέταλα, το εξω-
τερικό τοιχωματικό και το εσωτερικό σπλαχνικό 
πέταλο, με την υπεζωκοτική κοιλότητα ανάμεσά 
τους. Το σπλαχνικό πέταλο του υπεζωκότα είναι προ-
σκολλημένο στον πνεύμονα και αναδιπλώνεται ώστε 
να σχηματίσει τις μείζονες και την ελάσσονα μεσολό-
βιες σχισμές.

ΠΟΙΟ  "ΣΥΣΤΗΜΑ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ποιό είναι το καλύτερο σύστημα για να δούμε μια 
απεικονιστική εξέταση όπως η ακτινογραφία θώρακος? 
Χαίρομαι που ρωτήσατε. 
Μερικοί,  συστηματικά βλέπουν τις απεικονιστικές εξετάσεις, 
όπως τις ακτινογραφίες θώρακος, από έξω προς τα μέσα;  
άλλοι τις βλέπουν από μέσα προς τα έξω  ή από πάνω προς 
τα κάτω. Μερικά συστήματα που υπάρχουν για να σας  
υπενθυμίζουν  να εξετάζετε κάθε τμήμα της εικόνας έχουν 
ευφάνταστα ακρωνύμια και μνημονικούς κανόνες.
Η αλήθεια είναι: δεν παίζει ρόλο ποιο σύστημα 
χρησιμοποιείτε, αρκεί να εξετάζετε τα πάντα στην εικόνα. 
Άρα, χρησιμοποιήστε όποιο σύστημα λειτουργεί για σας, 
αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε δει τα πάντα. Το "εξετάζοντας τα 
πάντα", παρεμπιπτόντως, σημαίνει ότι εξετάζουμε όλες τις 
διαθέσιμες προβολές σε μια συγκεκριμένη εξέταση και 
όχι απλώς τα πάντα σε μία προβολή (μην ξεχνάτε ότι η 
ακτινογραφία θώρακος  είναι μία εξέταση που περιλαμβάνει 
δύο διαφορετικές προβολές του θώρακα). 
Οι έμπειροι ακτινολόγοι συνήθως δεν έχουν κανένα 
απολύτως σύστημα. Έχουν  πιο συχνά, αποτυπωμένες στο 
μυαλό τους χαρακτηριστικές εικόνες μιας φυσιολογικής 
ακτινογραφίας θώρακος, μιας ακτινογραφίας θώρακος με 
σαρκοείδωση και ούτω καθεξής. Τις περισσότερες φορές, 
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έχουν σχηματίσει μια ‘ολιστική’ 
(στην ψυχολογία αναφέρεται με τον όρο gestalt) εντύπωση 
για την εξέταση. Αν αυτή δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις 
χαρακτηριστικές εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη 
μνήμη τους, τότε την εξετάζουν συστηματικά. Κάτι τέτοιο δε 
γίνεται με μαγικό τρόπο; αυτή η ικανότητα προκύπτει μέσα 
από την εμπειρία, άρα τουλάχιστον για τώρα, πιθανά δεν 
είστε έτοιμοι να ακολουθείτε την gestalt προσέγγιση.
Το πολυτιμότερο σύστημα που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να ερμηνεύσετε τις εικόνες, είναι εκείνο 
που οδηγεί στη συστηματική αύξηση των γνώσεών σας. 
Αν δεν ξέρετε τι ψάχνετε, μπορεί να κοιτάτε την εικόνα για 
ώρες ή ημέρες, ή στην περίπτωση της πλάγιας 
ακτινογραφίας θώρακος, μπορεί να αγνοήσετε την εικόνα 
τελείως, οπότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο: δεν θα 
δείτε τα ευρήματα. Υπάρχει ένα αξίωμα στην ακτινολογία: 
Βλέπετε μόνο εκείνο το οποίο ψάχνετε και ψάχνετε μόνο 
εκείνο το οποίο γνωρίζετε. Έτσι, εάν δεν γνωρίζετε για τι 
να ψάξετε, δεν θα αναγνωρίσετε ποτέ το εύρημα, 
ανεξάρτητα από το ποιο σύστημα χρησιμοποιείτε ή για πόση 
ώρα κοιτάτε την εικόνα. 
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα αποκτήσετε τις γνώσεις που 
θα σας επιτρέψουν να αναγνωρίζετε τι είναι αυτό το οποίο 
βλέπετε-το καλύτερο σύστημα απ’ όλα.
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νως, το μέγεθος των αγγείων στη βάση είναι συνή-
θως μεγαλύτερο από το μέγεθος των αγγείων στην 
κορυφή των πνευμόνων.

 ■ Κανονικά, τα αγγεία διακλαδίζονται και μικραίνουν  
σταδιακά από το κέντρο (την πύλη) προς την περιφέρεια 
(κοντά στο θωρακικό τοίχωμα) (Eικ. 3-2).

 ■ Αλλαγές στην πίεση ή στη ροή του αίματος, μερικές 
από τις οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 13,  μπορεί 
να μεταβάλουν  τη φυσιολογική δυναμική της πνευμο-
νικής κυκλοφορίας.

 ■ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να 
αναγνωρίζετε τη φυσιολογική πνευμονική αγγείωση 
καθώς και σχετικά με την απεικονιστική προσέγγιση 
για τη διάγνωση της καρδιακής νόσου στους ενήλι-
κες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορείτε να δείτε online 
το «ABCs των καρδιακών παθήσεων: αναγνωρίζοντας 

 ◆ Κανονικά, υπάρχουν μερικά χιλιοστά του λίτρου 
(ml) υγρό αλλά καθόλου αέρας στην υπεζωκοτική  
κοιλότητα.

 ◆ Ούτε ο τοιχωματικός ,ούτε ο σπλαχνικός υπεζω-
κότας είναι φυσιολογικά ορατοί στην απλή ακτινο-
γραφία θώρακος, εκτός από το σημείο όπου τα δύο 
πέταλα του σπλαχνικού υπεζωκότα αναδιπλώνονται 
για να σχηματίζουν τις μεσολόβιες σχισμές. Ακόμη 
και τότε, συνήθως, δεν είναι παχύτεροι από μια 
γραμμή τραβηγμένη με ένα καλοξυσμένο μολύβι.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΣΗ

 Στην όρθια θέση, η ροή του αίματος προς τις βάσεις 
είναι συνήθως μεγαλύτερη από τη ροή προς τις 
κορυφές  λόγω της επίδρασης της βαρύτητας. Επομέ-

Εικόνα 3-1 Καλά εκτεθειμένη κατά μέτωπο ακτινογραφία ενός 
φυσιολογικού θώρακα. Παρατηρήστε  πώς η σπονδυλική στήλη 
φαίνεται  μέσα από την καρδιαγγειακή σκιά. Τόσο η δεξιά όσο και η 
αριστερή πλευροδιαφραγματική  γωνία είναι οξείες. Η λευκή γραμμή 
οριοθετεί κατά προσέγγιση το ύψος της ελάσσονα ή οριζόντιας 
μεσολόβιας σχισμής, που συνήθως είναι ορατή στην κατά μέτωπο 
ακτινογραφία, επειδή είναι παράλληλη με την ακτινική δέσμη. Δεν 
υπάρχει ελάσσων μεσολόβιος στην αριστερή πλευρά. Ο λευκός κύκλος 
περιέχει πνευμονικές γραμμοειδείς σκιάσεις (markings) που αντιστοι-
χούν σε αγγεία. Σημειώστε πως η αριστερή πνευμονική πύλη βρίσκεται 
φυσιολογικά λίγο ψηλότερα από τη δεξιά. Το λευκό «3» βρίσκεται πάνω 
στο 3ο οπίσθιο πλευρικό τόξο και το μαύρο «3» βρίσκεται πάνω στο 3ο 
πρόσθιο πλευρικό τόξο.

Coracoid process-
scapula

Trachea
3

Head of clavicle

Medial border-
scapula

Left hilum-
Left pulmonary

arteryRight hilum-
Right pulmonary

artery

Pulmonary blood
vessels

Right breast
shadow

Costophrenic
angle

Right
hemidiaphragm

Cardiophrenic
angle

Right
atrium

Descending
aorta

Left
ventricle

Main
pulmonary

artery

Ascending
aorta-

superior
vena cava

Aortic
knob

Cardiophrenic
angle Left

hemidiaphragm
Costophrenic

angle

3

Εικόνα 3-2  Φυσιολογική πνευμονική αγγείωση. Απεικονίζεται  ο  
δεξιός πνεύμονας. Στην όρθια θέση, τα αγγεία των κάτω λοβών (μαύρος 
κύκλος) είναι μεγαλύτερα από τα αγγεία των άνω λοβών (λευκός 
κύκλος), και όλα τα αγγεία διακλαδίζονται και μικραίνουν σταδιακά από 
το κέντρο προς την περιφέρεια. Μεταβολές της αιματικής ροής ή της 
πίεσης μπορεί να τροποποιήσουν τις παραπάνω σχέσεις.
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την καρδιακή νόσο των ενηλίκων από την κατά μέτωπο 
ακτινογραφία θώρακος».

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ  
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

 ■ Σε μια τυπική εξέταση θώρακα λαμβάνονται δύο ακτι-
νογραφίες σε όρθια θέση, μία κατά μέτωπο και μια αρι-
στερή πλάγια.

 ■ Μια αριστερή πλάγια ακτινογραφία θώρακος (με την 
αριστερή πλευρά του ασθενούς προς την κασέτα) έχει  
μεγάλη διαγνωστική αξία αλλά μερικές φορές οι 
αρχάριοι την αγνοούν, λόγω της έλλειψης εξοικείωσης 
με τη συγκεκριμένη προβολή.

 ■ Η εικόνα 3-3 δείχνει μερικές από τις φυσιολογικές  
ανατομικές δομές που είναι ορατές στην πλάγια ακτινο-
γραφία θώρακος.

 ■ Γιατί να εξετάζετε την πλάγια ακτινογραφία του θώρακα;
 ◆ Μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη θέση 
της παθολογίας που έχετε ήδη αναγνωρίσει στην 
κατά μέτωπο ακτινογραφία.

 ◆ Μπορεί να επιβεβαιώσει ένα παθολογικό εύρημα 
για το οποίο δεν είστε σίγουροι κοιτάζοντας μόνο την 
κατά μέτωπο προβολή, όπως μια μάζα ή μια πνευμο-
νία.

 ◆ Μπορεί να αναδείξει παθολογία που δεν είναι 
ορατή στην κατά μέτωπο ακτινογραφία (Εικ. 3-4).

ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ  
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ  
(βλ. εικ. 3-3 και πίνακα 3 - 1)

 ■  Ο οπισθοστερνικός  χώρος
 ■  Η περιοχή της πύλης
 ■  Οι μεσολόβιες σχισμές
 ■  Η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
 ■  Το διάφραγμα και οι οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές 
γωνίες

Ο οπισθοστερνικός χώρος
 ■ Φυσιολογικά, υπάρχει μία σχετικά ακτινοδιαυγαστική 
μηνισκοειδής περιοχή  ακριβώς πίσω από το στέρνο 
και μπροστά από  τη σκιά της ανιούσας αορτής. Αυτός ο 
«καθαρός» χώρος (clear space) «γεμίζει» με ιστό πυκνό-
τητας μαλακών μορίων όταν υπάρχει μια μάζα στο πρό-
σθιο μεσοθωράκιο (Εικ. 3-5).

 Διαγνωστική παγίδα: προσέξτε  να μην μπερδέ-
ψετε με παθολογία  τα μαλακά μόρια των άνω άκρων 
του ασθενούς, που μπορεί να επιπροβάλουν στον 
οπισθοστερνικό χώρο, «γέμιζοντάς» τον. Αν και από 

Εικόνα 3-3 Φυσιολογική αριστερή πλάγια ακτινογραφία θώρακος. 
Υπάρχει ένας ακτινοδιαυγαστικός χώρος πίσω από το στέρνο (λευκό 
βέλος). Οι πνευμονικές πύλες δεν προκαλούν κάποια διακριτή σκίαση 
(άσπρος κύκλος). Τα σπονδυλικά σώματα έχουν περίπου το ίδιο ύψος 
και οι επιφυσιακές τους πλάκες είναι παράλληλες μεταξύ τους (διπλά 
λευκά βέλη). Οι οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες (μαύρο βέλος) 
είναι οξείες. Παρατηρήστε πώς η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης απεικονίζεται σταδιακά πιο μαύρη (ακτινοδιαυγαστική) από την 
ωμική ζώνη (μαύρος αστερίσκος) προς το διάφραγμα επειδή υπάρχει 
λιγότερο πυκνός ιστός  στο ύψος του διαφράγματος. Η καρδιά συνήθως 
έρχεται σε επαφή με το πρόσθιο τμήμα του αριστερού ημιδιαφράγμα-
τος και συνήθως το επικαλύπτει (σημείο σιλουέτας). Η άνω επιφάνεια 
του δεξιού ημιδιαφράγματος είναι συχνά ορατή σε όλο το μήκος της 
από πίσω προς τα μπροστά (διακεκομμένο μαύρο βέλος), επειδή δεν 
επικαλύπτεται από την καρδιά. Παρατηρήστε το  φυσιολογικό χώρο 
πίσω από την καρδιά και μπροστά από τη σπονδυλική στήλη-Αυτός 
είναι σημαντικός για την αξιολόγηση της καρδιομεγαλίας (βλ. κεφάλαιο 
13). Η μαύρη γραμμή αντιστοιχεί στην, κατά προσέγγιση, θέση της 
μείζονος ή λοξής μεσολόβιου σχισμής-  η λευκή γραμμή αντιστοιχεί 
στην, κατά προσέγγιση, θέση της ελάσσονος ή οριζόντιας μεσολόβιου 
σχισμής. Συχνά είναι και οι δύο ορατές στην πλάγια ακτινογραφία του 
θώρακα.

*

τους ασθενείς ζητείται να έχουν τα χέρια τους πάνω 
από το κεφάλι τους στην πλάγια προβολή, αρκετοί 
είναι πολύ αδύναμοι για να σηκώσουν τα χέρια τους.

 ◆ Λύση: πρέπει να είστε σε θέση να εντοπίζετε το άκρο 
του ασθενούς στην ακτινογραφία αναγνωρίζοντας τα 
βραχιόνια οστά (Εικ. 3-6).

Η περιοχή της πνευμονικής πύλης
 ■ Η πνευμονική πύλη μπορεί να είναι δύσκολο να εκτι-
μηθεί στην κατά μέτωπο προβολή, ειδικά εάν και οι δύο 
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A B

Εικόνα 3-5  Διογκωμένοι λεμφαδένες προσθίου μεσοθωρακίου. Α, Φυσιολογική πλάγια ακτινογραφία όπου απεικονίζεται ο ακτινοδιαυγαστικός 
οπισθοστερνικός  χώρος (λευκό βέλος). Β, αριστερή πλάγια ακτινογραφία θώρακα όπου απεικονίζεται μάζα μαλακών μορίων, η οποία καταλαμβάνει 
τον οπισθοστερνικό χώρο (μαύρο βέλος). Αυτό αντιπροσωπεύει λεμφαδενοπάθεια προσθίου μεσοθωρακίου σε ασθενή με λέμφωμα. Η λεμφαδε-
νοπάθεια είναι ίσως το πιο συχνό αίτιο κατάληψης του οπισθοστερνικού χώρου. Το θύμωμα, το  τεράτωμα, και η καταδυομένη βρογχοκήλη μπορεί 
επίσης να δημιουργούν  μάζες στο πρόσθιο μεσοθωράκιο, αλλά δεν έχουν συνήθως αυτή την απεικόνιση.

Εικόνα 3-4.  Το σημείο της σπονδυλικής στήλης. Κατά μέτωπο (A) και πλάγια (Β) ακτινογραφία θώρακα  με παρουσία νόσου των αεροχώρων 
στον αριστερό κάτω λοβό, η οποία διακρίνεται καλύτερα στην πλάγια ακτινογραφία (Β), ενώ δεν είναι ιδιαίτερα προφανής στην κατά μέτωπο 
λήψη. (Κοιτάξτε προσεκτικά την (Α) και ίσως διακρίνετε  την πνευμονία στον αριστερό κάτω λοβό πίσω από την καρδιά). Κανονικά, η θωρακική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης πρέπει σταδιακά να φαίνεται  «πιο μαύρη», ξεκινώντας από το λαιμό και πηγαίνοντας προς το διάφραγμα όπου 
υπάρχει λιγότερο πυκνός ιστός τον οποίο πρέπει να διαπεράσει η δέσμη των  ακτίνων Χ, συγκριτικά με την περιοχή της ωμικής ζώνης (βλ. εικ. 3-3). 
Στην περίπτωση αυτή, μια πνευμονία του αριστερού κάτω λοβού που επιπροβάλλει στην κατώτερη σπονδυλική στήλη στην πλάγια ακτινογραφία 
(λευκό βέλος), έχει σαν αποτέλεσμα η σπονδυλική στήλη να απεικονίζεται πιο «άσπρη» (πιο πυκνή-ακτινοσκιερή) ακριβώς πάνω από το διάφραγμα. 
Αυτό ονομάζεται σημείο της σπονδυλικής στήλης. Σημειώστε ότι σε μια πλάγια ακτινογραφία με τον ασθενή σωστά τοποθετημένο, τα δεξιά και τα 
αριστερά οπίσθια πλευρικά τόξα  σχεδόν  επιπροβάλλουν το ένα πάνω στο άλλο (μαύρο βέλος), κάτι το οποίο αποτελεί ένδειξη σωστής τεχνικής 
λήψης της πλάγιας ακτινογραφίας.

A B
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πύλες είναι ελάχιστα διογκωμένες, επειδή η σύγκριση 
με την αντίθετη φυσιολογική πλευρά δεν είναι δυνατή.

 ■ Η πλάγια ακτινογραφία μπορεί να βοηθήσει. Οι περισ-
σότερες από τις σκιάσεις της πύλης αντιστοιχούν στις  
πνευμονικές αρτηρίες. Κανονικά, δεν πρέπει να υπάρ-

χει κάποια διακριτή μάζα στην περιοχή της πύλης στην 
πλάγια ακτινογραφία. 

 ■ Όταν υπάρχει μια πυλαία μάζα, όπως αυτή που προ-
κύπτει  λόγω της διόγκωσης πυλαίων  λεμφαδένων, η 
πύλη έχει μία διακριτή, λοβωτή, μαζόμορφη απεικό-
νιση στην πλάγια ακτινογραφία (Εικ. 3-7).

Οι μεσολόβιες σχισμές
 ■ Στην πλάγια προβολή, τόσο οι μείζονες (λοξές) μεσο-
λόβιες όσο και η ελάσσων (οριζόντια) μεσολόβια 
σχισμή  μπορεί να είναι ορατές σαν λεπτές, λευκές 
γραμμές (το πάχος τους είναι τόσο όσο μια γραμμή που 
σχηματίζεται με ένα καλοξυσμένο μολύβι). Οι μεσολό-
βιες  σχισμές οριοθετούν τον άνω και κάτω λοβό αρι-
στερά και τον άνω, μέσο, και κάτω λοβό δεξιά.

 ■ Οι μείζονες μεσολόβιες έχουν λοξή πορεία, ξεκινώ-
ντας περίπου από το επίπεδο του 5ου θωρακικού 
σπονδύλου και καταλήγοντας σε ένα σημείο στην δια-
φραγματική επιφάνεια του υπεζωκότα μερικά εκατοστά 
πίσω από το στέρνο.

 ■ Η ελάσσων μεσολόβιος βρίσκεται στο επίπεδο του 
4ου πρόσθιου πλευρικού τόξου (στη δεξιά πλευρά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Η ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΘΩΡΑΚΟΣ: ΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΑΞΕΤΕ

Περιοχή Τι πρέπει να δείτε

Οπισθοστερνικός 
ακτινοδιαυγαστικός 
χώρος

Ακτινοδιαυγαστικός μηνίσκος μεταξύ 
του στέρνου και της ανιούσας αορτής

Πνευμονική πύλη Απουσία εμφανούς μάζας
Μεσολόβιες σχισμές Οι μείζονες και η ελάσσων μεσολόβιες 

σχισμές, αν είναι ορατές, πρέπει να 
είναι λεπτές σαν τη μύτη του μολυβιού

Θωρακική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης

Ορθογώνια σπονδυλικά σώματα με 
παράλληλες επιφυσιακές πλάκες; τα 
μεσοσπονδύλια διαστήματα διατηρούν 
το ίδιο εύρος από την κορυφή μέχρι το 
πέρας της σπονδυλικής στήλης

Διάφραγμα και 
οπίσθιες πλευροδια-
φραγματικές γωνίες

Δεξιό ημιδιάφραγμα λίγο ψηλότερα 
από το αριστερό; οξείες οπίσθιες 
πλευροδιαφραγματικές γωνίες

Εικόνα 3-6  Τα άνω άκρα επισκιάζουν τον ακτινοδιαυγαστικό 
οπισθοστερνικό χώρο. Σε αυτό το παράδειγμα, η ασθενής δεν ήταν 
σε θέση να κρατήσει τα χέρια πάνω από το κεφάλι της για την πλάγια 
λήψη του θώρακα, όπως ζητείται από τους ασθενείς προκειμένου να 
αποφύγουμε την προβολή της σκιάς των άνω άκρων στην ακτινογρα-
φία. Τα βραχιόνια οστά είναι σαφώς ορατά (λευκά βέλη), οπότε ακόμα 
κι αν ο ιστός μαλακών μορίων που αντιστοιχεί στα άκρα της ασθενούς 
φαίνεται να καταλαμβάνει τον οπισθοστερνικό χώρο (μαύρο βέλος), 
αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με παθολογικά ευρήματα όπως η πρόσθια 
μεσοθωρακική  λεμφαδενοπάθεια (βλ. Εικ. 3-5).

Εικόνα 3-7  Πυλαία μάζα στην πλάγια ακτινογραφία. Αριστερή 
πλάγια προβολή του θώρακα όπου απεικονίζεται μία διακριτή, λοβωτή 
μάζα στην περιοχή της πύλης (μαύρο βέλος). Κανονικά, η πύλη δεν έχει 
μία τόσο ευδιάκριτη σκιά στην πλάγια προβολή. Αυτός ο ασθενής είχε 
αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια λόγω σαρκοείδωσης, αλλά 
οποιαδήποτε αιτία πυλαίας λεμφαδενοπάθειας ή κάποιος  πρωτοπαθής 
όγκος στην πύλη  θα έχουν παρόμοια απεικόνιση.
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βρίσκεται ακριβώς από πάνω και ακριβώς από κάτω. 
Κάθε μεσοσπονδύλιο διάστημα είτε γίνεται ελαφρώς 
ευρύτερο ή παραμένει  το ίδιο με εκείνο που βρίσκε-
ται ακριβώς από πάνω του, κατά μήκος της θωρακικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

 ■ Εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου μπορεί να προ-
καλέσει στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και 
δημιουργία μικρών, οστέινων προσεκβολών (οστεό-
φυτα) στο χείλος των σπονδυλικών σωμάτων.

 ■ Όταν υπάρχει ένα συμπιεστικό κάταγμα, συχνότερα 
λόγω οστεοπόρωσης, το σπονδυλικό σώμα χάνει ύψος. 
Στα συμπιεστικά κατάγματα συνήθως παρατηρεί-
ται αρχικά καθίζηση της άνω επιφυσιακής πλάκας του 
σπονδυλικού σώματος (Εικ. 3-9).

 ■ Μην ξεχνάτε να εξετάζετε τη θωρακική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης στην πλάγια ακτινογραφία 
θώρακος, καθώς μπορεί να αντλήσετε πολύτιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με συστηματικές νόσους (βλέπε 
κεφάλαιο 26).

Το διάφραγμα και οι οπίσθιες 
πλευροδιαφραγματικές γωνίες

 ■ Επειδή το διάφραγμα αποτελείται από μαλακά μόρια 

μόνο) και έχει οριζόντιο προσανατολισμό (βλ. Εικ. 3-3).
 ■ Τόσο οι μείζονες όσο και η ελάσσων μεσολόβια σχι-
σμή μπορεί να είναι ορατές στην πλάγια προβολή, αλλά 
λόγω της λοξής πορείας της μείζονος μεσολόβιου, μόνο 
η ελάσσων μεσολόβιος είναι συνήθως ορατή στην 
κατά μέτωπο προβολή.

 ■ Όταν μια μεσολόβιος  σχισμή περιέχει υγρό ή ανα-
πτύσσει ίνωση λόγω κάποιας  χρόνιας νόσου, θα απει-
κονισθεί παχυμένη (Εικ. 3-8). Πάχυνση της μεσολόβιου 
λόγω παρουσίας υγρού συνοδεύεται σχεδόν πάντα και 
από άλλα σημεία ενδεικτικά παρουσίας υγρού στο 
θώρακα, όπως γραμμές Kerley B και πλευριτικές συλλο-
γές (βλ. κεφάλαιο 13). Η ίνωση είναι η πιθανότερη αιτία 
πάχυνσης της μεσολοβίου σχισμής αν δεν υπάρχουν 
άλλα σημεία παρουσίας υγρού στο θώρακα.

Η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
 ■ Φυσιολογικά, τα σώματα των θωρακικών σπονδύλων 

είναι σχεδόν ορθογωνίου σχήματος και η επιφυσιακή 
πλάκα κάθε σπονδυλικού σώματος είναι παράλληλη με 
την επιφυσιακή πλάκα του σπονδυλικού σώματος που 

Εικόνα 3-8   Υγρό στις μείζονες μεσολόβιες σχισμές. Αριστερή πλάγια 
ακτινογραφία θώρακα όπου παρατηρείται πάχυνση αμφότερων των 
μείζονων μεσολόβιων σχισμών (λευκά βέλη). Αυτός ο ασθενής είχε 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και η πάχυνση οφείλεται στην 
παρουσία υγρού στις μεσολόβιες σχισμές. Φυσιολογικά, οι μεσολόβιες 
σχισμές δεν είναι ορατές. Αν είναι ορατές, απεικονίζονται σαν λεπτές, 
λευκές γραμμές ομοιόμορφου πάχους, όχι μεγαλύτερου από μια γραμμή 
που γίνεται με ένα καλοξυσμένο  μολύβι. Η μείζων ή λοξή μεσολόβιος 
ακολουθεί μία πορεία από το επίπεδο του 5ου θωρακικού σπονδυλικού 
σώματος μέχρι ένα σημείο στο πρόσθιο τμήμα του διαφράγματος, 2 
εκατοστά πίσω από το στέρνο. Παρατηρήστε την επίταση των πνευμονι-
κών σκιάσεων  που είναι ορατές σε όλη την έκταση των πνευμόνων και 
οφείλεται στην παρουσία υγρού στο διάμεσο πνευμονικό χώρο.

Εικόνα 3-9  Οστεοπορωτικό συμπιεστικό κάταγμα και εκφυλιστική 
δισκοπάθεια. Μην ξεχνάτε να εξετάζετε τη θωρακική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης στην πλάγια ακτινογραφία θώρακος, καθώς 
μπορεί να αντλήσετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με συστηματικές 
νόσους. Στην εξέταση αυτή παρατηρείται ελάττωση του ύψους  του 
8ου θωρακικού σπονδυλικού σώματος λόγω οστεοπόρωσης (μαύρο 
βέλος). Στα συμπιεστικά κατάγματα συχνά προσβάλλεται πρώτα η άνω 
επιφυσιακή πλάκα. Υπάρχουν μικρά οστεόφυτα σε πολλαπλά επίπεδα 
λόγω της  εκφυλιστικής δισκοπάθειας (λευκά βέλη).



25Αναγνωρίζοντας τη Φυσιολογική Ανατομία των Πνευμόνων

(μύες) και στην κοιλιακή χώρα κάτω από αυτό υπάρ-
χουν επίσης όργανα με πυκνότητα μαλακών μορίων, 
όπως το ήπαρ και ο σπλήνας, μόνο η άνω επιφάνεια  
του διαφράγματος που έρχεται σε επαφή με τον γεμάτο 
αέρα πνεύμονα, είναι συνήθως ορατή στις συμβατικές 
ακτινογραφίες.

 ■ Παρόλο που έχουμε μόνο ένα διάφραγμα το οποίο 
χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά, συνήθως δεν μπο-
ρούμε να το διακρίνουμε από άκρη σε άκρη σαν μία 
συνεχή δομή στις συμβατικές ακτινογραφίες λόγω της 
θέσης της καρδιάς στο κέντρο του θώρακα.

 ◆ Επομένως, στις απεικονιστικές εξετάσεις αναφερό-
μαστε στο δεξί ήμισυ του διαφράγματος ως το δεξιό 
ημιδιάφραγμα και στο αριστερό ήμισυ του διαφράγ-
ματος ως το αριστερό ημιδιάφραγμα.

 ■ Πώς μπορούμε να διακρίνουμε το δεξιό από το αρι-
στερό ημιδιάφραγμα στην πλάγια ακτινογραφία;

 ◆ Το δεξιό ημιδιάφραγμα είναι συνήθως ορατό σε 
όλο το μήκος του από εμπρός προς τα πίσω. Φυσιο-
λογικά, το δεξιό ημιδιάφραγμα βρίσκεται ελαφρώς 
ψηλότερα από το αριστερό, μια σχέση που ισχύει 
τόσο για την πλάγια όσο και για την κατά μέτωπο 
ακτινογραφία.

 ◆ Το οπίσθιο τμήμα του αριστερού ημιδιαφράγματος 
είναι ευδιάκριτο αλλά το πρόσθιο τμήμα του επισκιά-
ζεται (σημείο σιλουέτας) από την καρδιά (δηλαδή, το 
πρόσθιο τμήμα του εξαφανίζεται) (Εικ. 3-10).

 ◆ Ο αέρας που βρίσκεται εντός του στομάχου ή εντός 
της σπληνικής καμπής του παχέος εντέρου απει-
κονίζεται αμέσως κάτωθεν του αριστερού ημιδια-
φράγματος. Το ήπαρ βρίσκεται κάτωθεν του δεξιού 
ημιδιαφράγματος και συνήθως δεν απεικονίζεται 
μεταξύ τους αέρας οφειλόμενος σε εντερική έλικα.

Οι οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες 
(οπίσθιοι πλευροδιαφραγματικοί κόλποι)

 ■ Κάθε ημιδιάφραγμα αποτελείται από ένα στρογγυλε-
μένο θόλο που προκαλεί ένα κεντρικό εντύπωμα στη 
βάση κάθε πνεύμονα, που παρομοιάζεται με το κάτω 
μέρος από ένα μπουκάλι κρασί. Έτσι δημιουργείται μια 
αύλακα (κόλπος) που περιβάλλει το περιφερικό τμήμα 
κάθε πνεύμονα και αποτελεί το κατωφερέστερο σημείο 
της υπεζωκοτικής κοιλότητας, όταν ο ασθενής είναι σε 
όρθια θέση.

 ■ Στην κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακος φαίνεται 
καλύτερα το πλάγιο τμήμα αυτού του κόλπου παρά το έξω 
χείλος  του πνεύμονα και ονομάζεται πλάγιος πλευρο-
διαφραγματικός κόλπος (ή πλάγια  πλευροδιαφραγ-
ματική γωνία) ενώ στην πλάγια ακτινογραφία βλέπουμε 
τον οπίσθιο πλευροδιαφραγματικό κόλπο (ή  οπίσθια 

πλευροδιαφραγματική γωνία) (βλ. εικ. 3-1 και 3-3).
 ■ Φυσιολογικά, οι πλευροδιαφραγματικοί κόλποι είναι 

σαφώς περιγεγραμμένοι και σχηματίζουν οξεία γωνία.
 ■ Όταν υπάρχει υπεζωκοτική συλλογή, τότε το υγρό συσ-
σωρεύεται στους πλευροδιαφραγματικούς κόλπους, 
όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση, «γεμίζοντας» τις 
οξείες γωνίες τους. Αυτό ονομάζεται άμβλυνση των 
πλευροδιαφραγματικών γωνιών (βλέπε κεφάλαιο 8).

 ■ Απαιτούνται μόνο περίπου 75 mL υγρού (ή λιγότερο) 
για την άμβλυνση της οπίσθιας πλευροδιαφραγμα-
τικής γωνίας στην πλάγια προβολή, ενώ περίπου 250 
με 300 mL για την άμβλυνση της πλάγιας πλευροδια-
φραγματικής γωνίας στην πρόσθια προβολή (βλ. εικ. 
3-10 και Πίνακας 3 - 1).

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΥΤ

 ■ Κατά  σύμβαση, στην Υπολογιστική Τομογραφία (ΥΤ) του 
θώρακα, όπως και στις  περισσότερες απεικονιστικές εξε-
τάσεις, η δεξιά πλευρά  του ασθενούς βρίσκεται στα αρι-
στερά σας και η αριστερή πλευρά του ασθενούς στα δεξιά 
σας. Αν ο ασθενής  εξετάζεται σε ύπτια θέση, όπως συνή-

Εικόνα 3-10  Άμβλυνση του οπίσθιου πλευροδιαφραγματικού 
κόλπου λόγω μικρής πλευριτικής συλλογής. Αριστερή πλάγια 
προβολή του θώρακα όπου παρατηρείται  άμβλυνση του οπισθίου 
πλευροδιαφραγματικού κόλπου λόγω συλλογής υγρού (λευκό βέλος). Η 
έτερη οπίσθια πλευροδιαφραγματική γωνία (μαύρο βέλος) είναι οξεία. 
Η πλευριτική συλλογή είναι στη δεξιά πλευρά, επειδή το ημιδιάφραγμα 
που αντιστοιχεί στην αμβλεία γωνία είναι ευδιάκριτο σε μεγαλύτερο 
μήκος προς τα εμπρός (διακεκομμένο μαύρο βέλος) από το αντίπλευρο 
ημιδιάφραγμα (το αριστερό), που συνήθως επισκιάζεται από την καρδιά 
και το πρόσθιο τμήμα του δεν είναι ορατό.
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θως, η κορυφή της εικόνας αντιστοιχεί στο «μπροστά» και 
το κάτω μέρος της εικόνας στο «πίσω» του ασθενούς.

 Την ΥΤ θώρακος την εξετάζουμε συνήθως σε δύο 
διαφορετικά «παράθυρα», τα οποία αποτελούν τμή-
ματα της ίδιας εξέτασης, και καθένα μας δίνει τη 
δυνατότητα να απεικονίσουμε ιδανικά τις διαφορετι-
κές δομές του θώρακα.

 ◆ Το πνευμονικό παράθυρο επιλέγεται για τη βέλτιστη 
απεικόνιση της παθολογίας του πνευμονικού παρεγ-
χύματος και για την αναγνώριση της φυσιολογικής 
ή παθολογικής ανατομίας των βρόγχων. Στο πνευ-
μονικό παράθυρο, το μεσοθωράκιο απεικονίζεται 
συνήθως σαν μια ομοιογενής λευκή μάζα.

 ◆ Το μεσοθωρακικό παράθυρο επιλέγεται για τη βέλ-
τιστη απεικόνιση των μεσοθωρακικών, των πυλαίων 
και των υπεζωκοτικών δομών. Στο μεσοθωρακικό 
παράθυρο, οι πνεύμονες συνήθως απεικονίζονται 
εντελώς μαύροι.

 ◆ Το οστικό παράθυρο χρησιμοποιείται επίσης αρκετά 
συχνά σαν ένα τρίτο παράθυρο, και αναδεικνύει τις 
οστικές δομές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 ◆ Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η απεικόνιση σε 
αυτά τα διαφορετικά παράθυρα είναι αποτέλεσμα 
επεξεργασίας των δεδομένων που προκύπτουν κατά 
την αρχική σάρωση και δεν απαιτείται η επανεξέ-
ταση του ασθενούς.

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  
ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΤ 

 ■ Όλες οι ανατομικές δομές που είναι ορατές στις απλές 
ακτινογραφίες του θώρακα είναι ορατές και στην ΥΤ 

Εικόνα 3-11  Θώρακας. Εγκάρσια (Α), στεφανιαία (Β), και οβελιαία (Γ) προβολή του θώρακα. Παραπάνω βλέπουμε τα τρία τυπικά επίπεδα απεικό-
νισης του θώρακα. Θυμηθείτε πως όλα τα δεδομένα προκύπτουν από μία μόνο σάρωση αλλά οι λεπτές τομές επιτρέπουν την ανασύνθεσή τους σε 
οποιοδήποτε επίπεδο. Ο αριστερός κύριος βρόγχος (μαύρο βέλος) και ο δεξιός κύριος βρόγχος (λευκό βέλος) είναι ορατοί στο (Α). Αο, Αορτή; Ακ, 
αριστερός κόλπος; AK, αριστερή κοιλία; ΠΑ, πνευμονική αρτηρία; Δκ, δεξιός κόλπος; ΑΚΦ, άνω κοίλη φλέβα.

θώρακος, αλλά με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Με 
την ανασύνθεση πολύ λεπτών τομών της ΥΤ, οι πνεύ-
μονες μπορούν να απεικονιστούν σε οποιοδήποτε επί-
πεδο, αν και τα τρία πιο συνηθισμένα είναι το εγκάρσιο, 
το οβελιαίο και το στεφανιαίο επίπεδο (Εικ. 3-11).

 ■ Τα πνευμονικά αγγεία είναι ορατά σχεδόν σε όλη την 
πορεία τους από την πύλη έως την υπεζωκοτική επιφά-
νεια των πνευμόνων. Οι πνευμονικές αρτηρίες μπορούν 
να διακριθούν από τις πνευμονικές φλέβες  (Εικ. 3-12).

 ■ Οι βρόγχοι και τα βρογχιόλια είναι επίσης ορατά και, 
κατά κανόνα, οι βρόγχοι είναι συνήθως μικρότεροι 

Εικόνα 3-12   Προβολή Μέγιστης Έντασης (MIP: maximum intensity 
projection) για την ανάδειξη της πνευμονικής αγγείωσης. H 
Προβολή Μέγιστης Έντασης (MIP) είναι ένας τρόπος για να απεικονίσετε 
δομές με συγκεκριμμένη πυκνότητα, κάνοντάς τες να ξεχωρίζουν πιο 
εύκολα. Είναι μία διαδικασία μετεπεξεργασίας των δεδομένων που 
αποκτήθηκαν κατά την αρχική σάρωση. Προκύπτει μια εικόνα που 
μοιάζει με αγγειογραφία και χρησιμοποιείται κυρίως στην αξονική 
αγγειογραφία (όπως εδώ) καθώς και για την ανίχνευση πνευμονικών 
οζιδίων (δείτε το βίντεο 3-1 για τη ΠΜΕ των πνευμονικών αγγείων).
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από τις πνευμονικές αρτηρίες που τους συνοδεύουν 
(Εικ. 3-13).

 ■ Η τραχεία είναι συνήθως ωοειδούς σχήματος και έχει 
διάμετρο περίπου 2εκ.

 ■ Στους περισσότερους ανθρώπους, υπάρχει ένας χώρος  
ακριβώς κάτω από το αορτικό τόξο και  πάνω από την 
πνευμονική αρτηρία που ονομάζεται αορτοπνευμονικό 
παράθυρο. Το αορτοπνευμονικό παράθυρο είναι ένα 
σημαντικό οδηγό σημείο (landmark), επειδή εκεί συχνά 
εμφανίζονται διογκωμένοι λεμφαδένες. Σε αυτό ή λίγο 
πιο κάτω, η τραχεία διχάζεται στο ύψος της τρόπιδας 
στο δεξιό και τον αριστερό κύριο βρόγχο (Εικ. 3-14).

 ■ Λίγο πιο κάτω βρίσκεται ο δεξιός και ο αριστερός 
κύριος  βρόγχος και ο διάμεσος βρόγχος. Ο δεξιός 
κύριος  βρόγχος απεικονίζεται σαν μια κυκλική δομή 
που περιέχει αέρα και  γίνεται σωληνοειδής  αμέσως 
μετά την έκφυση του βρόγχου του δεξιού άνω λοβού. 
Όπισθεν του διάμεσου βρόγχου δεν πρέπει να υπάρχει 
τίποτα άλλο παρά μόνο πνευμονικός ιστός (Εικ. 3-15).

 ■ Ο αριστερός κύριος βρόγχος απεικονίζεται σαν μια 
κυκλική δομή που περιέχει αέρα στο αριστερό ημιθω-
ράκιο.

ΟΙ ΜΕΣΟΛΟΒΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ

 ■ Ανάλογα με το πάχος των τομών, οι μεσολόβιες σχι-
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Εικόνα 3-13  Η σχέση βρόγχου-αρτηρίας. Η φυσιολογική σχέση 
μεταξύ του βρόγχου (λευκό βέλος) και της συνοδού πνευμονικής 
αρτηρίας (διακεκομμένο λευκό βέλος) είναι ότι η αρτηρία είναι 
συνήθως μεγαλύτερη από το βρόγχο. Στις βρογχεκτασίες, η σχέση 
αυτή αντιστρέφεται, με το βρόγχο να γίνεται μεγαλύτερος από την 
αρτηρία (σημείο σφραγιστήρα δακτυλίου/σφραγιδόλιθου) (βλ. 
Σχήμα 12-29).

Εικόνα 3-14  Στεφανιαία και εγκάρσια ΥΤ στο ύψος της τρόπιδας. Α, Η τραχεία (Τ) διχάζεται στην τρόπιδα (Τρ) στο δεξιό κύριο βρόγχο (ΔΚΒ) και 
τον αριστερό κύριο βρόγχο (ΑΚΒ). Μετά την έκφυση του βρόγχου του δεξιού άνω λοβού (διακεκομμένο λευκό βέλος), εκφύονται από το διάμεσο 
βρόγχο (ΔΒ) ο βρόγχος του δεξιού κάτω λοβού (διακεκομμένο μαύρο βέλος) και ο βρόγχος του μέσου λοβού (δεν απεικονίζεται). Ο βρόγχος του 
αριστερού άνω λοβού απεικονίζεται με το μαύρο βέλος. Το αορτοπνευμονικό "παράθυρο" (λευκό βέλος) βρίσκεται μεταξύ της αορτής (Ao) και της 
πνευμονικής αρτηρίας (ΠA). Β, Αμέσως περιφερικότερα της τρόπιδας, εκφύεται από το δεξιό κύριο βρόγχο ο βρόγχος του άνω λοβού (λευκό βέλος). 
Ο ΑΚΒ απεικονίζεται επίσης σε αυτό το επίπεδο.
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Εικόνα 3-15  Διάμεσος βρόγχος. Περιφερικά της έκφυσης του βρόγχου 
του δεξιού άνω λοβού παρατηρείται ένας μικρός σε μήκος βρόγχος 
που ονομάζεται διάμεσος βρόγχος (μαύρο βέλος). Ο διάμεσος βρόγχος  
διχάζεται στον βρόγχου του μέσου και κάτω λοβού σε κατώτερο 
επίπεδο από το απεικονιζόμενο. Φυσιολογικά, όπισθεν του διάμεσου 
βρόγχου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο πνευμονικός ιστός. Ο 
αριστερός κύριος βρόγχος απεικονίζεται με το διακεκομμένο μαύρο 
βέλος.

Εικόνα 3-16  Οι μεσολόβιες σχισμές σε εγκάρσια και στεφανιαία 
ανασύνθεση. Α, η μείζων μεσολόβιος σχισμή απεικονίζεται σαν μια 
λεπτή άσπρη γραμμή στην εγκάρσια  τομή του δεξιού πνεύμονα ( λευκό 
βέλος), και η ελάσσων μεσολόβιος, που πορεύεται λοξά στο επίπεδο 
της εικόνας, απεικονίζεται σαν μία ανάγγεια ζώνη (διακεκομμένα λευκά 
βέλη ). Β, Η απεικόνιση των μεσολόβιων σχισμών αντιστρέφεται στη 
στεφανιαία ανασύνθεση του δεξιού πνεύμονα. Η ελάσσων μεσολόβιος 
(διακεκομμένο λευκό βέλος) απεικονίζεται κατ’ εφαπτομένη, και η μείζων 
μεσολόβιος (λευκά βέλη) πορεύεται λοξά σε αυτό το επίπεδο. ΔΚΛ, Δεξιός 
κάτω λοβός;  ΔΜΛ, δεξιός μέσος λοβός ΔΑΛ, δεξιός άνω λοβός.

Εικόνα 3-17  Λοβοί και μεσολόβιες σχισμές. Οβελιαία προβολή του δεξιού (Α) και του αριστερού (Β) πνεύμονα. Α, Η μείζων μεσολόβιος (λευκά 
βέλη) διαχωρίζει το δεξιό κάτω λοβό (ΔΚΛ) από το δεξιό άνω λοβό (ΔΑΛ) και το δεξιό μέσο λοβό (ΔΜΛ). Στα δεξιά, η ελάσσων μεσολόβιος (διακε-
κομμένα λευκά βέλη) οριοθετεί το μέσο λοβό, που βρίσκεται μεταξύ του άνω και του κάτω λοβού στο πρόσθιο τμήμα. Β, Αριστερά, το ανάλογο του 
μέσου λοβού είναι η γλωσσίδα του αριστερού άνω λοβού. Ένα τμήμα της καρδιάς (Κ) φαίνεται στα αριστερά.

RUL

RML

RLL

BA

RUL

RML

RLL

RUL

RML

RLL

A

LUL

LLL

H

B



29Αναγνωρίζοντας τη Φυσιολογική Ανατομία των Πνευμόνων

σμές θα είναι ορατές είτε σαν λεπτές άσπρες γραμ-
μές είτε σαν μια ανάγγεια ζώνη πάχους περίπου 2 εκ., 
καθώς πορεύονται λοξά μέσα στο πνευμονικό παρέγ-
χυμα (Εικ. 3-16).

 ■ Η ελάσσων μεσολόβιος πορεύεται στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο με αυτό  μίας εγκάρσιας τομής ΥΤ έτσι ώστε 
φυσιολογικά δεν είναι ορατή, παρά μόνο στο οβελιαίο 
ή στο στεφανιαίο επίπεδο. Όπως συμβαίνει και με τις 
μείζονες μεσολόβιες σχισμές όμως, η θέση της ελάσ-

σονος μεσολόβιου μπορεί να προσδιοριστεί από μία 
ανάγγεια ζώνη μεταξύ του δεξιού άνω και του μέσου 
λοβού (βλ. Εικ. 3-16, Α).

 ■ Η μείζων μεσολόβιος  διαχωρίζει τους άνω από τους 
κάτω λοβούς. Στο δεξιό ημιθωράκιο, η ελάσσων μεσο-
λόβιος οριοθετεί το μέσο λοβό. Ανάλογο αυτού στα 
αριστερά είναι η γλωσσίδα, που αποτελεί τμήμα του αρι-
στερού άνω λοβού (Εικ. 3-17).

 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Το καλύτερο "σύστημα" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μία 
λεπτομερή μελέτη οποιασδήποτε απεικονιστικής εξέτασης είναι 
εκείνο που βασίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανατομίας 
και των συχνότερων αποκλίσεων από αυτήν.

Σχεδόν το σύνολο των πνευμονικών σκιάσεων αποτελείται από 
πνευμονικά αγγεία; οι περισσότεροι βρόγχοι έχουν πολύ λεπτά 
τοιχώματα για  να είναι ορατοί στις κλασικές ακτινογραφίες.

Τα φυσιολογικά πνευμονικά αγγεία ελαττώνονται σταδιακά σε 
διάμετρο από το κέντρο προς την περιφέρεια, και είναι συνήθως 
μεγαλύτερα στη βάση από ότι στην κορυφή, στην ακτινογραφία 
θώρακος σε όρθια θέση.

Η πλάγια ακτινογραφία θώρακος μπορεί να προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες και θα πρέπει πάντα να μελετάται  όταν είναι διαθέσιμη.

Πέντε περιοχές κλειδιά που πρέπει να αξιολογήσετε στην πλάγια 
ακτινογραφία είναι ο οπισθοστερνικός χώρος, η περιοχή των 
πνευμονικών πυλών, οι μεσολόβιες σχισμές, η θωρακική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης  και το διάφραγμα / οπίσθιοι 
πλευροδιαφραγματικοί κόλποι.

Υπάρχει φυσιολογικά ένας  οπισθοστερνικός ακτινοδιαυγαστικός  
χώρος στην  πλάγια ακτινογραφία που μπορεί να "καταληφθεί" από 
μία μεσοθωρακική μάζα, όπως το λέμφωμα.

Αν και οι πνευμονικές αρτηρίες είναι φυσιολογικά ορατές στην 
πνευμονική πύλη στην πλάγια ακτινογραφία, μία διακριτή μάζα στην 
περιοχή της πύλης αποτελεί παθολογικό εύρημα και θέτει την 
υπόνοια όγκου ή λεμφαδενοπάθειας.

Η ελάσσων μεσολόβιος σχισμή, και όχι η μείζων, είναι συνήθως ορατή 
σε μια κατά μέτωπο ακτινογραφία. Στην πλάγια ακτινογραφία, μπορεί 

να απεικονίζονται φυσιολογικά τόσο οι μείζονες όσο και η ελάσσων 
μεσολόβια σχισμή. Όταν είναι ορατές, απεικονίζονται σαν  πολύ 
λεπτές γραμμές ομοιόμορφου πάχους περίπου 1-2χιλ.

Η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης φυσιολογικά 
απεικονίζεται πιο ακτινοδιαυγαστική από πάνω προς τα κάτω λόγω 
περισσότερου επιπροβαλλόμενου μαλακού ιστού στο ανώτερο τμήμα 
της. Αυξημένη πυκνότητα στη βάση, όπως στην περίπτωση 
πνευμονίας, έχει σαν αποτέλεσμα την αντιστροφή αυτού του 
φυσιολογικού προτύπου, που ονομάζεται « σημείο της  σπονδυλικής 
στήλης».

Στην πλάγια ακτινογραφία, το αριστερό ημιδιάφραγμα  επισκιάζεται 
(σημείο σιλουέτας) προσθίως από την καρδιά. Το δεξιό ημιδιάφραγμα 
βρίσκεται  συνήθως ψηλότερα από το αριστερό και είναι ορατό στο 
σύνολό του από εμπρός προς τα πίσω.

Οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες είναι φυσιολογικά  οξείες και έντονα 
περιγεγραμμένες. Πλευριτική συλλογή προκαλεί άμβλυνση των 
πλευροδιαφραγματικών γωνιών.

Στην ΥΤ θώρακος απεικονίζονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες 
από ότι στις κλασικές ακτινογραφίες και, χάρη στην ταχεία απόκτηση 
πολύ λεπτών τομών, είναι δυνατή η ανασύνθεση σε οποιοδήποτε 
επίπεδο χρησιμοποιώντας τα αρχικά δεδομένα.

Περιγράφεται η φυσιολογική ανατομία της τραχείας και των κύριων 
βρόγχων.

Τόσο οι μείζονες όσο και η ελάσσων μεσολόβια σχισμή είναι ορατές  
στην ΥΤ είτε σαν λεπτές άσπρες γραμμές ή σαν ανάγγειες ζώνες, 
ανάλογα με τον προσανατολισμό τους σε σχέση με το επίπεδο 
απεικόνισης.


